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estações de monitorização existentes na bacia do rio Angueira (troços lóticos). 



  

  

  

  

  

viii 

4.19 – Valores de vários parâmetros de qualidade da água medidos em três pontos do rio Angueira no âmbito 

do trabalho desenvolvido em Bruxelas e Bernardo (2000). Amostragens pontuais. 

4.20 – Valores de vários parâmetros de qualidade da água medidos no Verão de 2010 em três pontos do rio 

Angueira (Ascenção, 2011). Os códigos identificam os locais na Figura 4.29. 

4.21 – Mediana dos valores de referência e fronteiras do IPtIN para o tipo de rio (Angueira) em estudo (INAG, 

2009). 

4.22 – Classes de qualidade elaboradas com base nos valores do índice IBMWP (Alba-Tercedor e Sanchez 

Ortega, 1987). 

4.23 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

4.24 – Espécies recenseadas na campanha de amostragem para cálculo do MTRp. 

4.25 – Amplitudes de variação consideradas para o índice MTRp (Ferreira et al., 2007). 

4.26 – Métricas do Índice de Vegetação Ripária para a região Norte (IVR Norte), pontuações, limites e 

amplitude de variação. Mediana dos locais de referência e fronteiras das classes de qualidade 

ecológica. RQE – Rácio de Qualidade Ecológica; H- Excelente, G - Bom, M - Razoável, P - Medíocre, 

B - Mau (Aguiar et al., 2009). 

4.27 – Amplitudes de variação consideradas para o índice IVR (Aguiar et al., 2009). 

4.28 – Valores dos índices de macroinvertebrados IBMWP e IPtIN avaliados em várias ocasiões em locais do 

rio Angueira no âmbito dos trabalhos desenvolvidos por Ascenção (2011) e Ramos (2011). Os códigos 

identificam os locais na Figura 4.30. 

4.29 – Espécies indicadoras do MTRp recenseadas no local de amostragem (rio Angueira montante). 

4.30 – Resultados do IVR no local (rio Angueira montante). 

4.31 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

4.32 – Espécies indicadoras do MTRp recenseadas no local de amostragem Rio Angueira (jusante açude). 

4.33 – Resultados do IVR no local (rio Angueira jusante do açude). 

4.34 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

4.35 – Espécies indicadoras do MTRp recenseadas no local de amostragem rio Angueira central. 

4.36 – Resultados do IVR no local (rio Angueira central). 

4.37 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

4.38 – Classificação dos habitats de carácter terrestre identificados na área de estudo. 

4.39 – Caracterização global e estatuto de conservação das espécies piscícolas da bacia hidrográfica do 

Sabor. Caracterização: Hol_Ibe (holobiótica e endemismo ibérico), Hol_Por (holobiótica e endemismo 

português), Hol_Ane (holobiótica e autóctone), Hol_Ali (holobiótica e alienígena); NA = não avaliado. 
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4.40 – Abundância relativa (em percentagem do total de exemplares capturados) para as espécies 

inventariadas em oito pontos lóticos na bacia hidrográfica do Sabor e na albufeira do Azibo (presença). 

< proporção inferior a 1%; sinal + significa presença; ver Figura 4.39. 

4.41 – Classificação das espécies presentes no rio Angueira pelas diferentes guildas ecológicas, de acordo 

com a proposta do projecto FAME e com ajustamentos posteriores. Nível de tolerância: TOLE 

(tolerante), INTE (intermédia), INTO (intolerante); NA - não aplicável; DI - dados insuficientes. *embora 

seja considerada intolerante às transformações de habitat resultantes da implantação e funcionamento 

de barragens. No âmbito da análise de métricas as espécies herbívoras/detrítivoras e omnívoras foram 

agrupadas no mesmo grupo, e identificadas pela métrica % de espécimes omnívoros. 

4.42 – Valor das métricas piscícolas seleccionadas para as amostragens de cinco locais realizadas por 

Assunção (2011). Os códigos dos locais são apresentados no Quadro 4.28. 

4.43 – Espécies de répteis e anfíbios potencialmente presentes na área de estudo (com ocorrência confirmada 

na quadrícula UTM QF09). A negrito identificam-se as espécies encontradas no decurso das 

prospecções de campo realizadas no âmbito do presente EIA. 

4.44 – Ocupação potencial dos habitats considerados pela herpetofauna na zona de influência do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. A sombreado apresentam-se as espécies endémicas da Península 

Ibérica. 

4.45 – Lista de espécies (sempre que possível com a indicação do número de casais existentes) do Anexo A 

da Directiva Aves recenseadas na ZPE/IBA Sabor e Maçãs. 

4.46 – Elenco de espécies recenseadas na quadrícula UTM QF09 (a negrito os taxa com nidificação 

confirmada). Fonte: Equipa Atlas (2008). 

4.47 – Sensibilidade da paisagem. 

4.48 – Ocorrências patrimoniais nos locais prospectados. *ocorrências inventariadas para os traçados da linha 

eléctrica avaliados no EIA do anterior projecto do AHE de Algoso. 

4.49 – Características gerais demográficas dos concelhos de Mogadouro e Vimioso e das freguesias de S. 

Martinho do Peso e Algoso (fonte INE). 

4.50 – Número de indivíduos empregados por sector de actividade à data do Censos 2011(Fonte INE). 

4.51 – Número de empresas, de pessoas ao serviço (entre parênteses) e valor acrescentado bruto (em 1000 

€) por actividade económica nos concelhos de Mogadouro e Vimioso em 2012 (Fonte INE). 

4.52 – Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total e por exploração. (Fonte INE). 

4.53 – População agrícola familiar e proporção do número total de produtores agrícolas singulares com idade 

igual ou superior a 65 anos. (Fonte INE, RGA de 2009). 

4.54 – Utilização agrícola das terras nos concelhos de Vimioso e Mogadouro (fonte RGA 2009). 

4.55 – Efectivo animal (número de animais) das freguesias de Algoso e de S. Martinho do Peso (fonte RGA 

2009). 
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4.56 – Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total em 1999 e 2009. (Fonte INE). 

5.1 – Áreas (em ha) das diferentes unidades de vegetação interferidas pelo empreendimento. 

5.2 – Áreas aproximadas (em ha) dos diferentes habitats (Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio) 

interferidos pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

5.3 – Velocidades críticas de natação sustentada para espécies ibéricas determinadas em ambiente 

controlado.  

5.4 – Divisão das espécies de anfíbios e de répteis com ocorrência possível na zona de estudo em duas 

comunidades tipo. 

5.5 – Menor distância de várias componentes do projecto em avaliação a locais potenciais de nidificação de 

três espécies rupícolas (m). 

5.6 – Síntese das características da paisagem atravessada pelo projecto 

5.7 – Síntese dos impactos da construção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção sobre o 

património. 

5.8 – Comparação sintética de algumas características do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e do 

aproveitamento do Baixo Sabor. 

5.9 – Comparação sintética de algumas das afectações do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e do 

aproveitamento do Baixo Sabor 

6.1 – Síntese das principais medidas de prevenção e de minimização de impactos. 

6.2 – Cronograma previsional para a fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. A laranja 

identifica-se o período de maior sensibilidade para a avifauna rupícola (15 de Dezembro a 15 de 

Agosto). 

6.3 – Legenda da carta de condicionantes à construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

2.1 – Limites Norte e Sul do SIC-Rios Sabor e Maçãs (linha vermelha) nas proximidades da área de 

implantação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. É também delimitada a vermelho a Zona de 

Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas 

compensatórias do AHE do Baixo Sabor. Indicam-se as três alternativas consideradas para a linha de 

ligação à Rede Eléctrica Nacional, ver subcapítulo 3.4.4. Escala gráfica. 

3.1 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Localização geral do aproveitamento e da respectiva bacia 

hidrográfica (sem escala). 

3.2 – Perfil longitudinal do trecho do rio Angueira interessado pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

3.3 – Implantação esquemática à escala regional do AHE de Algoso-Senhora da Assunção (cartografia de 

base à escala 1:25000). Concelhos e freguesias interferidos. Pormenor. 
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3.4 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Representação geral do circuito hidráulico. Escala aproximada: 

1/25 000 (folhas n.
os

 80 e 94). 

3.5 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Planta geral do circuito hidráulico sobre a cartografia à escala 

1/5 000. 

3.6 –– AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Perfil longitudinal do circuito hidráulico e da superfície do 

terreno. 

3.7 –– AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Bacias hidrográficas relativas às secções do açude e de 

restituição da central (base cartográfica à escala 1/25 000, folhas n.
os

 52, 53, 66, 67, 80, 81. 94, 95 e 

108). 

3.8 –– Açude e órgãos anexos, incluindo passagens faunísticas. Planta geral. Localização dos cortes e vistas. 

3.9 –– Açude. Corte A-A. Na margem esquerda, tomada de água e descarga de funda. Na margem direita, 

dispositivo de transposição faunística. 

3.10 –– Açude. Corte B-B. Soleira descarregadora. 

3.11 –– Açude. Corte C-C. Complexo da margem esquerda. 

3.12 –– Açude. Corte D-D. Complexo da margem esquerda. 

3.13 –– Açude. Corte E-E. Início do túnel. 

3.14 –– Açude. Corte F-F. Descarga de fundo. 

3.15 –– Açude. Corte G-G. Passagem para a toupeira de água. 

3.16 –– Açude. Corte H-H. Dispositivo para passagem faunística. 

3.17 –– Açude. Corte I-I. Dispositivo para passagem faunística. 

3.18 –– Planta da albufeira criada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção para as cotas do Nrn 

(406.8) e do NMC (411.5). Localização esquemática dos perfis transversais adoptados na 

caracterização do escoamento em cheia no trecho do rio Angueira a montante do açude. 

3.19 –– Regolfo relativo ao escoamento do caudal de ponta da cheia centenária (920 m
3
/s) e perspectiva 

esquemática, nas situações actual, sem aproveitamento, e futura, com aproveitamento. 

3.20 –– Curva de volumes armazenados e de áreas inundadas na albufeira criada pelo açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. 

3.21 –– Central. Em cima, corte A-A; em baixo à esquerda, corte B-B e à direita, corte C-C. 

3.22 –– Curva de vazão na secção da restituição da central do aproveitamento. Na curva destacam-se a cota e 

altura do escoamento para o caudal de ponta de cheia de 920 m
3
/s 

3.23 –– Implantação esquemática sobre a base cartográfica à escala 1:25 000 das soluções alternativas 

estudadas de traçado do ramal de ligação à rede eléctrica nacional da central do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção (trecho aéreo). São apresentados (a vermelho) os limites Norte e Sul da 
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SIC Rios Sabor e Maçãs, e delimitada (também a vermelho) a Zona de Protecção ao Património Natural 

(ZPPN) de Algoso-Senhora da Assunção, estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE 

do Baixo Sabor. Escala gráfica. 

3.24 –– Classes de ocupação do solo ao longo das soluções alternativas estudadas de traçado do ramal de 

ligação à rede eléctrica nacional da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção (ver Figura 3.23). 

3.25 –– Representação do traçado do trecho enterrado da linha eléctrica do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção. O limite da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso-Senhora da 

Assunção é representado por uma linha vermelha. Escala gráfica. 

3.26 –– AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acessos rodoviários sobre a base cartográfica à escala 

1/25 000. 

3.27 –– AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acessos rodoviários sobre a fotografia aérea (sem escala). 

3.28 –– Acesso a partir da margem direita à zona do açude e do emboquilhamento de montante do túnel do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acesso a partir da margem esquerda à zona do 

emboquilhamento do túnel e estruturas conexas do açude. Pormenor: trechos a melhorar e a construir 

provisoriamente. 

3.29 –– Acesso rodoviário à zona do açude, infra-estruturas conexas e do emboquilhamento de montante do 

túnel do AHE de Algoso-Senhora da Assunção pela margem esquerda do rio Angueira, a partir da 

povoação de Valcerto. Base cartográfica à escala 1/25 000. A laranja, acesso existente, a azul, trechos 

do acesso existente a rectificar, a verde, prolongamento a executar. 

3.30 –– Acesso à central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Pormenor: trechos a melhorar e a construir. 

Base cartográfica à escala 1/5 000. 

3.31 –– Perfil transversal tipo dos trechos de acesso objecto de melhoramento ou prolongamento. 

3.32 –– Perfil longitudinal do acesso existente entre a povoação de Algoso-Senhora da Assunção e um local 

próximo do açude do aproveitamento. 

3.33 –– Principais acessos a utilizar por veículos pesados entre o estaleiro do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção e as duas frentes de obra. Base cartográfica à escala 1/25 000. 

3.34 –– AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Estaleiro, escombreiras e linhas de água. Escala gráfica. 

3.35 –– Cronograma físico da implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

4.1 – Área de estudo considerada no presente EIA (escala gráfica).  

4.2 –– Enquadramento geológico (em cima) e corte geológico sintético D-E (em baixo) extraídos da Carta 

Geológica de Portugal, na escala 1:200 000, Folha 2. O enquadramento próximo do AHE de Algoso 

Senhora da Assunção, localizado a meio da área cartografada, consta da Figura 4.3, na escala 1:25 

000, com a respectiva legenda. Recomenda-se consultar a legenda geral da Carta Geológica acima 

referida. 



hhiiddrrooeerrgg  

PPRROOJJEECCTTOOSS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  AALLGGOOSSOO--SSEENNHHOORRAA  DDAA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTEE  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  

  

  

xiii 

4.3 – Carta geológica de enquadramento próximo do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, obtida por 

ampliação, para a escala 1: 25 000, da Carta Geológica de Portugal, na escala 1: 200 000, Folha 2 (ver 

Figura 4.2). As inevitáveis imprecisões são, apesar de tudo, toleráveis no actual nível de estudo. 

4.4 – Perfil geológico pelo eixo do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas escalas 

1:10 000 (H) e 1:5 000 (V). Nota: as projecções no túnel das formações geológicas, cartografadas à 

superfície, não são totalmente legítimas, porque, sobretudo as formações quartzíticas ou quartzosas 

[Q], são muito mais descontínuas que as xistentas, pelo que as respectivas ocorrências serão, pelo 

menos em parte, distintas das da superfície. 

4.5 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Postos udométricos com influência na bacia hidrográfica relativa 

à secção do açude e respectivos polígonos de Thiessen. 

4.6 – Estações climatológicas e postos udométricos utilizados na caracterização do clima da região do 

aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Precipitações mensais médias. 

4.7 –– Precipitação anual média no Norte do País (1959/60 a 1990/91). Fonte: Atlas da Água, SNIRH (sem 

escala). 

4.8 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Isolinhas da precipitação anual média (mm) (sem escala) 

(Fonte: DAVEAU, 1977
1
). 

4.9 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Isolinhas do número anual média de dias com precipitação (sem 

escala) (Fonte: DAVEAU, 1977). 

4.10 – Temperatura anual média (fonte: INAG: Plano Nacional da Água) (sem escala). 

4.11 – Mapa da insolação anual média (horas) (fonte: INAG, Plano Nacional da Água) (sem escala). 

4.12 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Frequências médias 

mensais do vento por rumo (em percentagem). 

4.13 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Velocidades médias 

mensais do vento por rumo (em quilómetros por hora). 

4.14 – Mapa da evapotranspiração real anual média (mm) (fonte: INAG, Plano Nacional da Água) (sem 

escala). 

4.15 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Valores médios 

mensais da precipitação, da humidade relativa, da nebulosidade, da temperatura e da evaporação. 

4.16 – Isolinhas dos descritores do clima considerados na classificação climática de Thornthwaite-Mather. 

4.17 Estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01). Escoamentos anuais e correspondentes médias nos 

períodos de 30 anos, entre 1967/68 e 1996/97, e de 37 anos, entre 1867/68 e 2003/04. 

4.18 – Escoamento anual médio no Norte do País. Fonte: Atlas da Água, SNIRH, PNA, Lisboa 2002 (sem 

escala). 
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4.19 – Escoamento anual médio na bacia hidrográfica do rio Douro. Fonte: Monografias hidrológicas dos 

principais cursos de água de Portugal Continental. Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos 

Hidráulico, 1986. 

4.20 –– Escoamentos anuais afluentes em regime natural à secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção (1967/68 a 2003/04). 

4.21 – Tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva adimensional de duração média 

anual do caudal médio diário e correspondente tabela de valores (1967/68 a 2003/04). 

4.22 – Tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva característica hidrológica e 

correspondente quadro de valores (1967/68 a 2003/04). 

4.23 –– Tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva de duração média anual do caudal 

médio diário. Pormenores. 

4.24 – Escoamentos anuais e correspondente média na secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. 

4.25 – Escoamentos mensais na secção da tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

(período de 37 anos, entre 1967/68 e 2003/04). 

4.26 – Escoamentos diários na secção da tomada de água do AHE de Algoso (período de 37 anos, entre 

1967/68 e 2003/04). 

4.27 – Recursos hídricos subterrâneos: a) sistemas aquíferos em Portugal Continental; b) taxa de recarga 

anual média e c) disponibilidades hídricas subterrâneas anuais médias. (Fonte – Plano Nacional da 

Água, 2001). 

4.28 –– Receptores potenciais na envolvente do projecto e distância planimétrica à central hidroeléctrica do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção (base: cartas militares n.
os

 79, 80, 93 e 94 à escala 1:25 000). 

4.29 –– Massas de água integradas na zona de estudo (PT03DOU0335 e PT03DOU0259). A seta laranja 

identifica a localização aproximada do açude projectado. Adaptado de: 

http://intersig.apambiente.pt/intersig/. 

4.30 –– Localização aproximada no rio Angueira das estações monitorizadas por Ascenção (2011) no rio 

Angueira. Os códigos constam do Quadro 4.20. 

4.31 –– Locais de amostragem para os macroinvertebrados bentónicos no rio Angueira (localização 

aproximada, ver texto). Figura adaptada do SNIRH, Fonte Atlas do Ambiente.   

4.32 –– Habitats e unidades de vegetação (circuito hidráulico e acesso à central), ver Capítulo 4.8. Identificam-

se os locais de amostragem da vegetação, nomeadamente os ribeirinhos Alg-1, Alg-2 e Alg-3. 

4.33 –– Carta de solos da área de estudo, obtida a partir da reprodução da Carta de Solos do SROA.Escala 

gráfica. 

4.34 –– Extracto da cartografia de solos disponibilizada no projecto de conversão para formato digital da 

cartografia de solos da Região do Nordeste Transmontano (1:100 000). Escala gráfica). 

http://intersig.apambiente.pt/intersig/
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4.35 –– Classes de ocupação do solo com as infra-estruturas do projecto do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, tendo por base a carta militar (1:25 000). Escala gráfica. Classes de uso do solo: amarelo - 

uso agrícola (incluindo culturas anuais de sequeiro, culturas anuais associadas às culturas 

permanentes, sistemas culturais complexos, agricultura com espaços naturais e pastagens naturais; 

laranja - matos (incluindo matos e espaços florestais degradados); verde - florestas de folhosas; azul - 

vegetação ribeirinha. 

4.36 –– Representatividade das famílias recenseadas, sendo apenas consideradas as que se fazem 

representar por mais de 5 espécies. 

4.37 –– Habitats e unidades de vegetação intersectados pelo traçado aéreo da linha eléctrica. 

4.38 –– Quadrícula UTM na qual está inserida a área a influenciar pela implantação do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção, com a localização do projecto localizado na Carta Militar 1: 25 000 (à esquerda) e do 

açude identificada a vermelho (adaptada da carta militar 1:25.000 dos Serviços Cartográficos do 

Exército) à direita. 

4.39 –– Categorias (IUCN) utilizadas na avaliação dos estatutos de conservação das espécies faunísticas 

portuguesas (adaptado de Cabral et al., 2006). 

4.40 –– Locais de inventário piscícola realizados na bacia do Sabor (localização aproximada, ver texto). Figura 

adaptada do SNIRH, Fonte Atlas do Ambiente. Os locais situados no rio Angueira são identificados por 

círculos azuis. 

4.41 –– Distribuição das espécies do género Achondrostoma na Península Ibérica (adaptado de Robalo 2007). 

4.42 –– Cartografia detalhada - fragas mais importantes - dos locais de nidificação das espécies de aves 

rupícolas que ocorrem na área de estudo (identificadas por áreas vermelhas). 

4.43 –– Representação esquemática do SIC-Galemys do rio Sabor (linha azul). A cinzento representa-se 

identifica-se a área do SIC Rios Sabor e Maçãs. A seta representa o local de inserção do açude do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção. 

4.44 –– Carta hipsométrica da área de estudo. 

4.45 –– Carta de qualidade de paisagem da área de estudo. 

4.46 – Carta das áreas prospectadas e ocorrências patrimoniais. 

5.1 – Média, dia a dia, dos caudais médios diários no trecho do rio Angueira entre as secções relativas ao 

açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual (regime 

não modificado) e futura, com execução do aproveitamento (regime modificado) (período 1967/68 a 

2003/04). 

5.2 – Diagrama temporal dos caudais médios mensais diários no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações 

actual (regime não modificado) e futura, com execução do aproveitamento (regime modificado) (período 

de 37 anos, 1967/68 a 2003/2004). 
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5.3 – Média, mês a mês, dos caudais médios mensais no trecho do rio Angueira entre as secções relativas 

ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual 

(regime não modificado) e futura, com execução do aproveitamento (regime modificado) (período de 37 

anos, de 1967/68 a 2003/2004). 

5.4 – Diagrama temporal dos caudais médios anuais no trecho do rio Angueira entre as secções relativas ao 

açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual (regime 

não modificado) e futura, com execução do aproveitamento (regime modificado) (período de 37 anos, 

de 1967/68 a 2003/2004). 

5.5 – Capacidade de Absorção da Bacia Visual da paisagem envolvente ao Aproveitamento Hidroeléctrico de 

Algoso-Senhora da Assunção. Foram utilizadas como base dos desenhos realizados as cartas militares 

digitalizadas (Série M888, escala 1:25 000) n.
os

  80 e 94. 

5.6 – Bacia visual do açude e da albufeira do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

5.7 – Bacia Visual da Conduta Forçada do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

5.8 – Bacia Visual da Central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

5.9 –– Representação esquemática da extensão de cursos de água do SIC-Galemys do Sabor (a azul) 

inundados pelos AHEs do Baixo Sabor e de Algoso (a vermelho). A cinzento identifica-se o Sítio da 

Rede Natura Rios Sabor e Maçãs. 

6.1 –– Carta de condicionantes à construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Escala 1:25 000. 

7.1 –– Tipo e especificações dos resíduos produzidos em obra. 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS 

3.1 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Secção do açude (vista da margem direita para a margem 

esquerda).. 

3.2 e 3.3 – Confluência da ribeira da Ponte de Pau com o rio Angueira: vistas do Castelo de Algoso e um 

pouco a montante da secção do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

3.4 a 3.6 – Açude existente no rio Angueira, a jusante da confluência com a ribeira da Ponte de Pau, e 

correspondente regolfo ao longo daquele rio (vistas de montante e para jusante). 

3.7 – Aspecto das margens do rio Angueira no trecho a inundar pela albufeira. 

3.8 – Montagem da vista do sopé do Castelo do Algoso sobre o vale do Angueira e sobre o AHE de Algoso-

Senhora da Assunção. 

3.9 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Ponte nova sobre o rio Angueira (EN 219). Vista para montante 

sensivelmente da secção de inserção da central do aproveitamento. 

3.10 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Local de implantação da central do aproveitamento. Vista para 

jusante da ponte nove sobre a ponte velha (EN 219). 

3.11 – Vista (na direcção da povoação de Algoso) sobre o acesso existente ao local do açude. 
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3.12 – Pormenor do acesso entre a povoação de Algoso e a zona do açude do aproveitamento, vendo se, ao 

longe, o trecho terminal, já na zona do açude. 

3.13 – Zona muito próxima da secção de inserção do açude. A viatura estacionada evidencia a proximidade 

do acesso existente. 

3.14 – Secção de implantação do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Vista do Castelo de Algoso 

sobre o rio Angueira. 

4.1 – Mosaico de imagens do vale do rio Angueira e do maciço da margem esquerda em que será construído 

o túnel, obtido a partir do castelo de Algoso. 

4.2 – Imagem do trecho do rio Angueira em que se irá situar o local do açude. 

4.3 – Vertentes esquerda e direita no local de implantação do açude. Vista de jusante para montante. 

4.4 – Vale do rio Angueira. Ponte da EN219, vista de jusante, e bordo da plataforma marginal, seleccionada 

para edificação da central. 

4.5 – Local de amostragem Alg-1, rio Angueira (montante). 

4.6 – Local de amostragem Alg-2, rio Angueira (jusante açude). 

4.7 – Local de amostragem Alg-3, rio Angueira (central). 

4.8 – Clematis campaniflora Brot. 

4.9 – Buxus sempervirens L. 

4.10 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica. 

4.11 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 

4.12 – Florestas de Quercus súber. 

4.13 – Montado de Quercus súber. 

4.14 – Amial ripícola. 

4.15 – Formações de Buxus sempervirens nas vertentes rochosas. 

4.16 – Pomar de amendoeira e olival. 

4.17 – Mosaico agrícola diversificado. 

4.18 – Cascas de ovos de Mauremys leprosa recolhidas à superfície (provavelmente na sequência de 

predação) em dois locais na proximidade da zona prospectada no rio Angueira em Julho de 2014. 

4.19 – Vestígios de presas potencial do lobo (pegadas de Sus scrofa) na proximidade da zona de implantação 

do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Julho de 2014. 

4.20 – Dejectos de lontra encontrados de forma ubíqua na área de estudo em Julho de 2014. 

4.21 – Amostragem de invertebrados no local de estudo através do método de kick-sampling. 

4.22 – Exemplar de lagostim-vermelho do rio Angueira (Julho de 2014), espécie muito abundante no trecho 

estudado. 

4.23 – Paisagem geral da área de estudo. 

4.24 – Paisagem da área de estudo. 

4.25 – Área a inundar pelo regolfo da albufeira. Fotografias de Dezembro de 2005 (esquerda) e Julho de 2014 

(direita). 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

1 –  Extractos das cartas originais de Reserva Ecológica Nacional (REN), de condicionantes e de 

ordenamento dos Planos Directores Municipais de Mogadouro e de Vimioso, incluindo a legenda original 

e os elementos pertinentes de projecto.  

Índice de Figuras 

A1.1 – Extracto da carta de REN constante do PDM de Mogadouro, incluindo os elementos pertinentes 

de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

A1.2 – Extracto da carta de REN constante do PDM de Mogadouro, incluindo os elementos pertinentes 

de projecto e a orientação, sem alteração de escala. A legenda deve ser consultada na figura 

anterior.  

A1.3 – Extracto da carta original de condicionantes do PDM de Mogadouro, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

A1.4 – Extracto da carta original de condicionantes do PDM de Mogadouro, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto e a orientação, sem alteração de escala. A legenda deve ser consultada 

na figura anterior. 

A1.5 – Extracto da carta original de ordenamento do PDM de Mogadouro, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

A1.6 – Extracto da carta original de ordenamento do PDM de Mogadouro, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto e a orientação, sem alteração de escala. A legenda deve ser consultada 

na figura anterior. 

A1.7 – Extracto da carta de REN constante do PDM de Vimioso, incluindo os elementos pertinentes de 

projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

A1.8 – Extracto da carta de RAN constante do PDM de Vimioso, incluindo os elementos pertinentes de 

projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

A1.9 – Extracto da carta original de outras condicionantes do PDM de Vimioso, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

A1.10 – Extracto da carta original de ordenamento do PDM de Vimioso, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 

 

2 –  Quadro do elenco florístico 

 

3 –  Matriz de impactos 
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1.1 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

(EIA) 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do projecto, da respectiva fase, do promotor e da entidade licenciadora 

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) insere-se na Avaliação de Impacto Ambiental do 

projecto do pequeno aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Algoso-Senhora da Assunção, localizado no rio 

Angueira, afluente do rio Maçãs (bacia hidrográfica do rio Sabor), nas freguesias de Algoso e de S. Martinho 

do Peso, dos concelhos do Vimioso e de Mogadouro, respectivamente, no distrito de Bragança.  

Com efeito, nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, o projecto em causa está sujeito a Avaliação de 

Impacto Ambiental dado tratar-se de uma instalação para produção de energia hidroeléctrica com potência 

superior a 1 MW situada em área sensível (Anexo II, n.º 3, alínea h).  

O projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção é promovido pela empresa Hidroerg – Projectos 

Energéticos, Lda., com sede na rua dos Lusíadas, 9 – 4.º Dto, em Lisboa, em cooperação com as Câmaras 

Municipais do Mogadouro e de Vimioso, em cuja área territorial se insere. A empresa, que se dedica 

exclusivamente à produção de energia eléctrica a partir de recursos naturais renováveis, dispõe de uma 

ampla experiência e capacidade técnica e organizacional na concretização deste tipo de empreendimentos, já 

demonstrada na realização dos aproveitamentos hidroeléctricos de Ribadouro, Covas do Barroso, Bragado, 

Pinhel, Vales e Agilde (todos em exploração).  

A solução do AHE de Algoso-Senhora da Assunção objecto deste EIA é a que consta do respectivo 

Estudo de Viabilidade Técnico-Económica (EVTE), apresentado em simultâneo à Agência Portuguesa do 

Ambiente (Administração de Região Hidrográfica do Norte), na qualidade de entidade licenciadora. Na 

presente fase, tal solução tem assim um desenvolvimento a nível de Estudo Prévio. 

Regista-se que o aproveitamento em avaliação tem uma disposição em planta praticamente coincidente 

com a de um outro pequeno aproveitamento hidroeléctrico – o AHE de Algoso –, inserindo-se no mesmo 

perímetro hidráulico. Esse projecto anterior foi também requerido pela Hidroerg em colaboração com as 

mencionadas câmaras municipais, tendo sido objecto de Estudo de Viabilidade Técnico-Económica (EVTE) e 

correspondente Aditamento, que foram apresentados, respectivamente, em Maio de 2006 e em Junho de 

2007 à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR-N, à data a entidade 

licenciadora. O projecto em questão foi sujeito a dois processos de Avaliação de Impacto Ambiental. Numa 



  

  

  

  

 

 

 1.2 

primeira configuração foi objecto de um processo “incompleto” de Avaliação Ambiental (processo n.º 1578), 

dado que o Proponente (a Hidroerg) decidiu desistir do licenciamento em 2007.05.11. Tal decisão decorreu 

da discordância manifestada pelo ex-Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), no âmbito da 

Comissão de Avaliação desse EIA, quanto à localização do açude relativamente à ponte medieval de Algoso 

(imóvel em vias de classificação patrimonial), na sequência da qual se entendeu propor uma solução 

(consubstanciada pelo deslocamento do açude 90 m para montante) que, no entender daquela Comissão de 

Avaliação, ultrapassaria a referida discordância.  

O projecto reformulado foi então sujeito a um processo completo de avaliação de impacto ambiental 

(processo n.º 1752), tendo sido objecto, em 2008.04.30, de uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) 

desfavorável. A configuração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção teve em consideração as observações 

constantes da referida Declaração de Impacto Ambiental, adequando o projecto inicial com o objectivo de 

reduzir significativamente ou eliminar os impactos então identificados.  

Deve referir-se que na sequência da submissão, em 2009, do Pedido de Emissão de Título de 

Utilização de Recursos Hídricos (PETURH) do AHE de Algoso-Senhora da Assunção foi desenvolvido um 

diálogo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), no sentido de averiguar da existência de obstáculos que, à priori, levantassem reservas 

substanciais por parte daquelas instituições ao prosseguimento do projecto. Embora notando que (ofício da 

APA n.º 3274/12/DRHI, de 03.05.2012) “uma decisão fundamentada sempre dependerá da disponibilidade de 

informação relevante que só o procedimento de AIA nos poderá fornecer”, a nova configuração do 

aproveitamento mereceu da parte da APA e do ICNF uma manifestação de abertura ao seu licenciamento. 

Das diligências sequentes junto das mesmas instituições, veio a concluir-se que as alterações introduzidas 

em relação à solução inicial do aproveitamento foram bem aceites por ambas as entidades. 

Entendeu ainda o ICNF solicitar, em Maio de 2012, uma alteração adicional à configuração do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, relacionada com o enterramento do ramal de ligação à rede eléctrica no troço 

inicial junto à central hidroeléctrica, por forma a eliminar a interferência com a Zona de Protecção ao 

Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do Baixo 

Sabor e dirigida à conservação dos quirópteros e das rapinas rupícolas (em particular a águia-real. Aquila 

chrysaetos, e a águia de Bonelli, Hieraaetus fasciatus), o que o projecto também contempla.  

Tudo ponderado, o ICNF informou através do ofício n.º 9770/2013/DPAI/DAA, de 07.05.2014, que “o 

SIC e a ZPE dos rios Sabor e Maçãs, onde se localiza este projecto, já se encontram muito significativamente 

afectados pela construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor e por um conjunto de açudes de 

dimensão variável, os quais produzem impacto negativos, significativos, cumulativos e amplificadores, sendo 

que a pretensão defendida por V. concorre para aumentar tais impactos. No entanto, tendo em conta que a 

data a que remonta a pretensão é anterior às decisões relativas aos referidos empreendimentos, aplicam-se 

neste contexto os princípios da igualdade e da proporcionalidade, que justificam que se considere atendível a 

necessidade de compatibilizar a conservação dos valores com a V. pretensão.”. 
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Na sequência do parecer do ICNF, contido no anterior ofício, e de acordo com o previsto no n.º 3 do 

artigo 21.º do Regime de Utilização dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, com as sucessivas 

alterações que foram introduzidas, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 93/2008 e pela Lei n.º 44/2012), a 

APA publicitou no Edital n.º 35/2014, de 13.01.2014, a pretensão da Hidroerg em captar água para produção 

de energia no rio Angueira, não tendo surgido outros interessados na atribuição do título de utilização, nem 

tendo sido apresentadas objecções/reclamações. 

Assim, foi elaborado o presente EIA que, conjuntamente com o respectivo EVTE e de acordo com o 

estabelecido no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 (na sua actual redacção), irão permitir iniciar o 

procedimento de atribuição de título de utilização de recursos hídricos para captação de água para produção 

de energia.  

 

1.2 Antecedentes do Estudo de Impacto Ambiental 

Como antes referido, o Estudo de Impacto Ambiental do AHE de Algoso-Senhora da Assunção foi 

elaborado na sequência de dois EIA anteriores que avaliaram os impactos do AHE de Algoso. O AHE de 

Algoso foi objecto de uma DIA desfavorável em Abril de 2008, tendo o sentido desfavorável da declaração 

sido fundamentalmente justificado com base nos impactos negativos significativos na integridade da Zona de 

Protecção Especial (ZPE) e Sítio de Importância Comunitária (SIC) Rios Sabor e Maçãs (respectivamente, 

PTZPE0037 e PTCON0021 – Directivas "Aves" e “Habitats”).  

Tais impactos relacionavam-se, no essencial e em consequência da execução do açude do 

Aproveitamento, com a afectação do contínuo ecológico, com a redução do estado de conservação do troço 

final do rio Angueira, com a fragmentação dos habitats aquático e ribeirinho, nomeadamente para a 

toupeira-de-água Gamelys pyrenaicus, com a destruição de uma área de 880 m
2
 da comunidade de buxo 

(Habitat 5110 da Directiva) do leito de cheia do rio Angueira e com a alteração do regime hidrológico.  

Mais especificamente, o Parecer da Comissão de Avaliação do EIA, no qual se baseou a DIA, referia 

que os principais impactos negativos do projecto do AHE de Algoso decorriam: 

i) da imposição de uma barreira física (concretizada por um açude criando um plano de água – 

posicionado à cota da soleira descarregadora ou seja ao nível de pleno armazenamento, NPA – 

com cerca de 9.5 m de altura em relação à cota do talvegue) e de um habitat lêntico e profundo 

(albufeira ao longo do rio Angueira apresentando, para o NPA, uma extensão de 550 m e uma 

profundidade média de  4.5 m) num troço presentemente em contínuo lótico; 

ii) da afectação, pela albufeira e numa extensão de cerca de 300 m, da ribeira de Ponte de Pau 

(afluente da margem esquerda do rio Angueira),  presentemente em contínuo ecológico com o curso 

de água principal; 
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iii) da destruição de habitats/vegetação ribeirinha na zona do açude e da albufeira a criar (inundação, 

desmatação e/ou destruição pelas intervenções de construção do açude), com ênfase para a área 

de 880 m
2 
da comunidade de buxo (Habitat 5110 da Directiva); e  

iv) da redução da qualidade do habitat (alteração do regime hidrológico natural com a redução do 

caudal circulante e diminuição da qualidade da água) no troço do rio Angueira entre a captação 

(açude) e a restituição (central hidroeléctrica) (cerca de 2300 m de extensão). 

O configuração agora proposta para o aproveitamento do rio Angueira-AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção teve em consideração as observações constantes da referida Declaração de Impacto Ambiental, 

adequando o projecto inicial com o objectivo de reduzir os impactos então identificados.  

 

1.3 Âmbito, metodologia geral e organização do Estudo de Impacto Ambiental 

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) tem como principais objectivos os seguintes: 

 Caracterizar a situação de referência ambiental na área de influência do empreendimento nas suas 

vertentes física, química, biológica, paisagística, arquitectónica/arqueológica, socio-económica e 

legal, susceptíveis de serem afectadas pelo projecto ou que possam, de qualquer forma, 

condicionar a sua implementação. 

 Identificar, prever e avaliar os impactos decorrentes da implementação do aproveitamento 

hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção durante as suas fases de construção e de 

funcionamento ou após a sua desactivação. 

 Definir e apresentar um conjunto de medidas capazes de prevenir, mitigar ou compensar os 

impactos negativos detectados em fases anteriores do estudo. 

 Estabelecer um quadro de referência para um programa de monitorização de forma a avaliar a 

eficácia das medidas antes definidas, permitindo, sempre que se verifiquem desvios significativos, 

corrigir as situações. 

O Estudo de Impacto Ambiental que agora se apresente enquadra-se na legislação em vigor e nele são 

abordadas todas as questões constantes do Anexo V do do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º n.º 47/2014, de 24 de Março, e do Anexo II da Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Para além deste capítulo introdutório, o Estudo de Impacto Ambiental é estruturado em mais oito 

capítulos, com o seguinte conteúdo: 

Capítulo 2 – Objectivos, justificação e enquadramento do projecto, incluindo a definição dos 

objectivos e a justificação do projecto em avaliação, bem como o seu enquadramento 

nos instrumentos de gestão territorial.  
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Capítulo 3 – Descrição e caracterização do projecto, contendo a caracterização do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção (incluindo a sua localização, as tecnologias envolvidas, 

a caracterização funcional e os projectos complementares e subsidiários) e a 

justificação da alternativa seleccionada.  

Capítulo 4 – Caracterização da situação de referência ambiental, respeitante à caracterização 

da área de estudo em termos ambientais e sociais na situação actual (situação de 

referência) e para as várias componentes analisadas, incluindo o grau de incerteza 

associado a essa caracterização e a sua evolução previsível sem projecto.  

Capítulo 5 – Previsão e avaliação dos impactos ambientais, com a avaliação dos impactos 

resultantes das fases de construção e de exploração do AHE, bem como da sua 

desactivação. São ainda analisados os impactos cumulativos com outros projectos. 

Capítulo 6 – Medidas de prevenção e mitigação dos impactos negativos, com a apresentação 

e sistematização, para as várias componentes, das medidas capazes de prevenir e 

mitigar os impactos negativos detectados no capítulo antecedente. 

Capítulo 7 – Monitorização e medidas de gestão ambiental, contendo as directrizes gerais dos 

programas de monitorização a desenvolver para avaliar a eficácia das acções de 

mitigação e, ainda, a apresentação de um conjunto de acções mais específicas para 

inclusão potencial nos programas de monitorização, a pormenorizar no Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

Capítulo 8 – Lacunas técnicas e de conhecimento, com a síntese das lacunas de informação e 

de conteúdo técnico encontradas no desenvolvimento deste EIA. 

Capítulo 9 – Conclusões, contendo os resultados finais do EIA, bem como a identificação dos 

estudos a empreender pelo proponente que permitam que as medidas de mitigação e 

os programas de monitorização descritos no EIA sejam adequadamente 

pormenorizados, tendo em vista a sua inclusão no RECAPE. 

Em volume separado, de acordo com as exigências da legislação em vigor, é apresentado o Resumo 

Não Técnico (RNT) do presente EIA. O RNT pretende ser um documento síntese, adaptado para divulgação 

do projecto e dos principais impactos ambientais associados na fase de participação do público (consulta do 

público). Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem não técnica e de 

acordo com os critérios de boa prática definidos para a sua elaboração no Anexo III da já referida Portaria n.º 

330/2001. 

O Estudo de Impacto Ambiental engloba ainda um relatório técnico, apresentado em separado, 

correspondente ao descritor do património arqueológico, arquitectónico. 
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Para melhor organização e mais fácil leitura deste EIA, as metodologias utilizadas em cada capítulo 

são referidas no início do respectivo texto. 

 

1.4 Autoria do Estudo de Impacto Ambiental 

O presente EIA foi elaborado entre Março e Outubro de 2014 por uma equipa multidisciplinar da 

Hidroerg, coordenada pela Prof. Doutora Maria Manuela Portela, professora auxiliar do IST, especialista em 

hidrologia e recursos hídricos: 

 

A referida equipa integrou os seguintes elementos, apresentados por ordem alfabética do 

último apelido: 

 

 Engenheiro António Albuquerque, engenheiro florestal pelo Instituto Superior de Agronomia, 

consultor na área de flora aquática e ribeirinha; 

 

 Dr.ª Lara Bacelar Alves, arqueóloga, licenciada em História, variante de Arqueologia, pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto e doutorada em Arqueologia pela Universidade de 

Reading (UK), consultora na área da arqueologia; 

 

 Engenheiro António Moisés Antunes, engenheiro electrotécnico, especialista em sistemas de 

produção de energia; 
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 Engenheiro Francisco Nunes Godinho, engenheiro silvicultor e Doutor em ciências florestais pelo 

Instituto Superior de Agronomia, consultor na área da ecologia aquática; 

 

 Engenheiro António Eira Leitão, engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico, especialista em 

planeamento e gestão integrada de recursos hídricos e em produção hidroeléctrica; 

 

 

 Engenheiro Paulo Pinheiro, engenheiro florestal e Mestre em Gestão de Recursos Naturais pelo 

Instituto Superior de Agronomia, consultor na área de fauna e recursos naturais; 

 

 Engenheira Diana Pinto, engenheira civil pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 

 

 Arquitecta Paisagista Teresa Duarte Rego pelo Instituto Superior de Agronomia, consultora na área 

da paisagem e do ordenamento do território;  
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 2.1 

 

 

 

2.   OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

2.1 Finalidade do projecto 

O Aproveitamento Hidroeléctrico (AHE) de Algoso-Senhora da Assunção terá como único objectivo a 

produção de energia eléctrica a partir da utilização do caudal do rio Angueira, afluente da margem esquerda 

do rio Maçãs, e, portanto, subafluente do rio Sabor, na bacia hidrográfica do rio Douro, em local próximo da 

povoação de Algoso, freguesia do concelho de Vimioso. 

 

2.2 Principais vantagens do projecto e justificação da sua necessidade 

O projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção visa aumentar a produção nacional de energia 

eléctrica através da utilização de um recurso natural renovável – a água –, recorrendo a uma solução técnica 

que permite gerar impactos sócio-económicos positivos, de âmbito nacional e regional, de forma compatível 

com os valores naturais envolvidos e a preservar.  

Em termos legais, o projecto é enquadrado por legislação comunitária e portuguesa. A estratégia 

europeia para a electricidade, enquadrada no seu início pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas (1993) e pelo consequente Protocolo de Quioto (1997), encontra-se delineada com 

objectivos quantificados, país a país, no espaço da União Europeia, nomeadamente no que respeita ao 

reforço da participação das energias renováveis.  

Nesse âmbito, salienta-se a Directiva 2009/28/CE, que tem como objectivo promover a utilização de 

energia proveniente de fontes renováveis na Europa e que definiu para Portugal uma meta de 31% para a 

quota das energias renováveis no consumo final de energia em 2020 a qual, a ser alcançada, significará que 

tais energias, em especial nos domínios hídrico e eólico, assegurarão cerca de 65% da produção eléctrica 

nacional nesse ano. 

Em termos nacionais, a implementação do projecto é enquadrada pelo Plano Nacional de Acção para 

as Energias Renováveis, PNAER 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de Abril), que 

prevê, num quadro de sustentabilidade ambiental e territorial, aumentar a eficiência energética e, 

simultaneamente, aumentar, com racionalidade económica a contribuição das energias renováveis 

endógenas, incluindo a hídrica, para que, globalmente, se reduza a dependência energética de Portugal. 

Relembra-se que a factura energética global portuguesa em 2013 ascendeu a 6.23 mil milhões € 

(DGEG). O País está pois bastante dependente da importação de combustíveis fósseis e da oscilação dos 

seus preços. Relativamente à produção eléctrica, a importância das fontes não renováveis e importadas tem 
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diminuído nos últimos anos, face ao aumento da produção com base em recursos naturais renováveis, 

embora ainda tenham um peso significativo (cerca de 50% em 2012 e 42% em 2013, em resultado das boas 

condições de hidraulicidade e eolicidade, QUERCUS e APREN, 2014).  

A produção de electricidade de origem renovável em regime especial (PRE-FER), na qual se insere a 

produção em pequenos AHE, em 2013 permitiu poupar 806 milhões de euros na importação de combustíveis 

fósseis (gás natural e carvão) e 40 milhões de euros em licenças de emissão de CO2. No total, a produção de 

eletricidade renovável por produtores independentes permitiu uma poupança de 846 milhões de euros 

(QUERCUS e APREN, 2014). 

A dependência energética ainda importante do País, apesar dos esforços despendidos e a despender 

no aumento da eficiência associada à utilização da energia, e as metas estabelecidas (como antes referido, 

garantia de que 65% da produção eléctrica nacional seja assegurada por fontes renováveis em 2020), fazem 

com que a implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e de outros empreendimentos afins para 

produção de electricidade a partir de fontes renováveis, para além da sua valia própria, tenha reflexos, ao 

dispensar a construção de centros electroprodutores alternativos baseados em combustíveis fósseis ou 

nucleares, cujo impacto ambiental (a nível global e local) e económico (sobre a balança de pagamentos 

externos) são reconhecidos e relevantes. 

De entre as soluções alternativas com base no aproveitamento de outras fontes renováveis de energia, 

os parques eólicos, embora se revelem globalmente benévolos do ponto de vista ambiental e climático, 

apresentam impactos expressivos sobre a avifauna, além de provocarem algum ruído e uma intrusão visual. 

Centrais termoeléctricas de biomassa ou de biogás que fosse viável instalar, na mesma oportunidade, já não 

seriam tão favoráveis do ponto de vista da redução das emissões de CO2 e de outros gases com efeito de 

estufa. Os sistemas solares fotovoltaicos e de aproveitamento da energia das ondas marítimas, apesar de 

promissores, carecem ainda de rendibilidade económica e a ocupação de áreas extensas do solo com painéis 

tem também impactos significativos, nomeadamente na redução do valor habitacional dessas áreas para 

várias espécies, nomeadamente para as aves de rapina.  

Alternativa poderia também ser um outro pequeno aproveitamento hidroeléctrico, situado na mesma ou 

noutra linha de água e com uma diferente potencialidade energética, mas que teria impactos da mesma 

natureza, eventualmente superiores, embora conformes com a zona em que fosse instalado e com a 

dimensão e estrutura particular desse aproveitamento e com o respectivo regime de funcionamento. Como 

exemplo, no subcapítulo 3.1 apresenta-se e procede-se à análise comparativa de uma solução alternativa à 

localização do Aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção. 

Poderia ainda constituir solução equacionável no plano energético a implementação de uma central 

termonuclear ou uma central termoeléctrica clássica, a carvão, fuelóleo, gasóleo ou de ciclo combinado a fuel 

mais gás natural. As centrais termonucleares têm inconvenientes específicos, e bem conhecidos. A 

substituição da produção de energia de origem hídrica por qualquer outra solução equivalente de origem 

térmica introduziria o impacto ambiental negativo que decorre da produção de cerca de 600 toneladas de CO2 
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por cada GWh de energia produzida (regista-se que o Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da 

Assunção produzirá cerca de 11.622 GWh na média dos anos). 

Tais emissões variam entre diferentes tipos de centrais térmicas, sendo superiores no caso das 

centrais a carvão e menores nas centrais a ciclo combinado, onde se reduzem até cerca de metade, mas 

continuam a ser significativas e com efeitos climáticos difíceis de recuperar (estima-se em 280 ha a área de 

floresta necessária para compensar as emissões provocadas por cada MW instalado, sendo que um 

empreendimento com a dimensão do de Algoso-Senhora da Assunção terá 5.4 MW). Em termos económicos, 

acresceriam os efeitos da compra no exterior dos combustíveis fósseis para o funcionamento da central 

termoeléctrica alternativa e, no plano ambiental, os riscos inerentes ao transporte marítimo e terrestre desses 

combustíveis. 

Os efeitos ambientais positivos, de âmbito global, resultantes da utilização da água na produção de 

energia eléctrica que antes se referiram são complementados com efeitos positivos a nível local, na medida 

em que os pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, comummente designados por mini-hídricas, utilizam 

tecnologias bem conhecidas, seguras e testadas, não produzem resíduos ou poluentes e podem contribuir 

para um desenvolvimento regional equilibrado.    

Os benefícios de natureza ambiental global das mini-hídricas e das demais formas de produção de 

energia de fontes renováveis estão, aliás, reconhecidos na legislação nacional que regula esta actividade, 

concretamente na Lei da Água (Lei 58/2005, de 29 de Dezembro, alterada pelos Decretos-Lei nº 245/2009, de 

22 de Setembro, 60/2012, de 14 de Março, e nº 130/2012, de 22 de Junho), no regime jurídico de utilização 

dos recursos hídricos (Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio, alterado pelos Decretos-Lei nº 391-A/2007, 

de 21 de Dezembro, nº 93/2008, de 4 de Junho, nº 107/2009, de 15 de Maio, nº 245/2009, de 22 de Setembro 

e nº 82/2010, de 2 de Julho, e pela Lei 44/2012, de 29 de Agosto), no regime jurídico aplicável à produção de 

electricidade em regime especial (Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de Agosto, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei nº 215-B/2012, de 8 de Outubro) e no regime jurídico da atribuição de reserva de 

capacidade de injecção na Rede Eléctrica do Serviço Público e do licenciamento da actividade de produção 

de electricidade em regime especial (licença de produção e licença de exploração; Portaria nº 243/2013, de 2 

de Agosto), sendo que o tarifário de venda de energia tem integrado uma parcela ambiental que, 

precisamente, valoriza a emissão de dióxido de carbono que é evitada pela entrada em serviço e exploração 

de cada central electroprodutora baseada em energias de fontes renováveis. 

Esses benefícios têm sido igualmente reconhecidos na definição da Política Energética Portuguesa e 

do Programa Nacional para as Alterações Climáticas, constante de sucessivas decisões governamentais.   

Assim e em conclusão, o Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção é um projecto 

justificado por razões económicas e ambientais de dimensão nacional, consubstanciadas na necessidade de 

atingir metas legalmente estabelecidas e suportadas pela legislação que regula o desenvolvimento das 

energias renováveis, e o controlo dos gases com efeito de estufa. 
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2.3 Antecedentes do projecto  

O Pedido de Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (PETURH) do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, inserido no rio Angueira, foi apresentado à Administração de Região 

Hidrográfica do Norte (Agência Portuguesa do Ambiente) em Março de 2009 e o correspondente Estudo de 

Viabilidade Técnico-Económica (EVTE) foi entregue à mesma entidade, em simultâneo com o presente EIA 

(Novembro de 2014). O PETURH e EVTE do Aproveitamento documentam, nos termos do Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de Maio (na sua redacção actual), o pedido de emissão de título referente à utilização da 

água para produção de energia eléctrica mediante a execução do denominado Aproveitamento Hidroeléctrico 

(AHE) de Algoso-Senhora da Assunção, no trecho inferior do rio Angueira (classificação decimal 

201 83 31 03).  

Como referido no Capítulo 1, a disposição em planta do aproveitamento objecto do presente EIA é 

praticamente coincidente com a de um outro aproveitamento – o AHE de Algoso – cujo projecto foi também 

promovido pela Hidroerg, em colaboração com as autarquias de Mogadouro e de Vimioso em cujo domínio 

territorial tal aproveitamento se inseria. O AHE de Algoso foi objecto de Estudo de Viabilidade 

Técnico-Económica (EVTE) e correspondente Aditamento, apresentados, respectivamente, em Maio de 2006 

e em Junho de 2007 à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR-N, na 

qualidade da entidade então licenciadora. O projecto em questão foi sujeito a dois processos de Avaliação de 

Impacto Ambiental. Numa primeira configuração, foi objecto de um processo “incompleto” de Avaliação 

Ambiental (processo n.º 1578), dado que a Hidroerg (proponente) decidiu desistir do licenciamento em 

2007.05.11. Tal decisão decorreu da discordância manifestada pelo ex-Instituto Português do Património 

Arquitectónico (IPPAR), no âmbito da Comissão de Avaliação desse EIA, quanto à localização do açude 

relativamente à ponte medieval de Algoso (imóvel então em vias de classificação patrimonial), na sequência 

da qual se entendeu propor uma solução (consubstanciada pelo deslocamento do açude 90 m para 

montante) que, no entender daquela Comissão de Avaliação, ultrapassaria a referida discordância.  

O projecto reformulado foi então sujeito a um processo completo de avaliação de impacto ambiental 

(processo n.º 1752), tendo sido objecto de uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) desfavorável em 

2008.04.30. O sentido desfavorável da declaração foi fundamentalmente justificado com base nos impactos 

negativos significativos na integridade da Zona de Protecção Especial (ZPE) e Sítio de Importância 

Comunitária (SIC) Rios Sabor e Maçãs (respectivamente, PTZPE0037 e PTCON0021 – Directivas "Aves" e 

“Habitats”). Tais impactos relacionavam-se, no essencial, com as afectações descritas no subcapítulo 1.2 e 

que, fundamentalmente, decorriam dos seguintes aspectos:  

- imposição de uma barreira física, concretizada por um açude criando um plano de água inserido 

num troço presentemente em contínuo lótico; 

- afectação, pela albufeira de cerca de 300 m da ribeira de Ponte de Pau, afluente da margem 

esquerda do rio Angueira; 
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- destruição de habitats/vegetação ribeirinha na zona do açude e da albufeira a criar, com ênfase 

para a comunidade de buxo; e  

- redução da qualidade do habitat, por alteração do regime hidrológico natural no troço do rio 

Angueira entre a captação e a restituição de caudais. 

O configuração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção agora em avaliação teve em especial 

consideração as observações constantes da referida Declaração de Impacto Ambiental, adequando o 

projecto inicial com o objectivo de reduzir significativamente ou eliminar os impactos então identificados.  

Nesse contexto, o esquema proposto para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção no respectivo EVTE 

introduz, relativamente às concepções antecedentes, uma acentuadíssima redução na altura da soleira 

descarregadora do açude (dos valores iniciais de 9.4 m, no Aditamento ao EVTE, e de 7.9 m, no Aditamento 

ao EIA, ambos de 2007, para o valor agora adoptado de 3.8 m) e, consequentemente, na dimensão da 

albufeira gerada por aquele açude.  

Além disso, é adoptado um regime de exploração do aproveitamento a fio-de-água e uma definição de 

caudais ecológicos variáveis, que atingem valores elevados no semestre seco, período de maior sensibilidade 

das espécies aquáticas, acordado com o INAG/APA aquando do EIA do Aproveitamento ainda numa sua 

anterior configuração.  

O novo projecto contempla também a criação, na margem esquerda, de uma segunda estrutura de 

transposição do açude para a toupeira-de-água, Gamelys pyrenaicus, de modo a assegurar o contínuo 

ecológico entre o rio Angueira e a ribeira de Ponte de Pau, afluente do curso de água naquela margem. 

Salienta-se que na sequência da submissão do PETURH do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, em 

2009, foi desenvolvido um diálogo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no sentido de averiguar da existência de obstáculos que, à 

priori, levantassem reservas substanciais por parte daquelas instituições ao prosseguimento do projecto, que 

volta a contar com o envolvimento dos dois municípios onde o AHE se irá inserir (Vimioso e Mogadouro). 

Embora notando que (ofício da APA n.º 3274/12/DRHI, de 03.05.2012) uma decisão fundamentada sempre 

dependerá da disponibilidade de informação relevante que só o procedimento de AIA nos poderá fornecer”, a 

nova configuração do Aproveitamento mereceu da parte da APA e do ICNF uma manifestação de abertura ao 

seu licenciamento. Das diligências sequentes junto das mesmas instituições, veio-se a concluir que as 

alterações introduzidas em relação à solução inicial do Aproveitamento foram bem aceites por ambas as 

entidades. 

Entendeu ainda o ICNF suscitar, em Maio de 2013, uma alteração adicional à configuração do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, relacionada com o enterramento do ramal de ligação à rede eléctrica no troço 

inicial junto à central hidroeléctrica, por forma a eliminar a interferência com a Zona de Protecção ao 

Património Natural (ZPPN) de Algoso, entretanto estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do 
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AHE do Baixo Sabor e dirigida à conservação dos quirópteros e das rapinas rupícolas (em particular a águia-

real. Aquila chrysaetos, e a águia de Bonelli, Hieraaetus fasciatus), o que o projecto também contempla.  

Tudo ponderado, o ICNF afirmou no ofício n.º 9770/2013/DPAI/DAA, de 07.05.2014, que “o SIC e a 

ZPE dos rios Sabor e Maçãs, onde se localiza este projecto, já se encontram muito significativamente 

afectados pela construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor e por um conjunto de açudes de 

dimensão variável, os quais produzem impacto negativos, significativos, cumulativos e amplificadores, sendo 

que a pretensão defendida por V. concorre para aumentar tais impactos. No entanto, tendo em conta que a 

data a que remonta a pretensão é anterior às decisões relativas aos referidos empreendimentos, aplicam-se 

neste contexto os princípios da igualdade e da proporcionalidade, que justificam que se considere atendível a 

necessidade de compatibilizar a conservação dos valores com a V. pretensão.”. 

Face ao anterior parecer do ICNF e de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 21.º do Regime de 

Utilização dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, com as  alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 93/2008 e pela Lei n.º 44/2012), a APA publicitou no Edital 35/2014, de 13.01.2014, a 

pretensão da Hidroerg em captar água para produção de energia no rio Angueira, não tendo surgido outros 

interessados na atribuição do título de utilização, nem tendo sido apresentadas objecções/reclamações, 

conforme indicado no Ofício n.º 522400 – 201404 – ARH NORTE, de 2014.04.14, onde se refere estarem 

“reunidas as condições legais para atribuição do título de utilização para captação de água para produção de 

energia eléctrica”, atenta à entrega dos necessários elementos. 

Na sequência, foi elaborado o EVTE do Aproveitamento que, conjuntamente com o presente Estudo de 

Impacto Ambiental e de acordo com o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 (na sua actual redacção), 

permitem dar início ao procedimento de atribuição de título de utilização de recursos hídricos para captação 

de água para produção de energia.  

Anota-se, por fim, que o empreendimento dispunha desde Março de 2006 de condições de ligação à 

rede eléctrica nacional, num ponto de interligação situado a cerca de 7.9 km, então atribuído pela Direcção-

Geral de Energia e Geologia para a potência máxima a injectar de 4800 kVA. A pedido do promotor, esta 

potência de interligação foi recentemente ampliada pela mesma entidade para 5600 kVA, com alteração do 

ponto de interligação. O aumento da potência visou compensar a redução da rentabilidade do 

empreendimento em consequência da adopção de soluções construtivas ambientalmente mais favoráveis, 

com ênfase para a redução da altura do açude, a duplicação do sistema de transposição faunística e o 

enterramento parcial da linha eléctrica.     

 

2.4 Enquadramento do projecto nos instrumentos de gestão territorial   

O projecto em causa é abrangido por dois Planos Directores Municipais (PDM), respectivamente os  

PDM de Mogadouro (ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/95, de 06 de Novembro) e de 

Vimioso (ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/95, de 29 de Outubro). Em qualquer dos 
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dois planos de ordenamento ainda não tinha sido considerada a hipótese de implementação do 

aproveitamento hidroeléctrico em avaliação, não tendo, por isso, sido prevista nem delimitada a área a ocupar 

pela albufeira criada pelo açude ou pelo edifício da central hidroeléctrica.  

Através da análise da carta de condicionantes dos PDM de Mogadouro e do Vimioso é possível 

constatar que o AHE de Algoso-Senhora da Assunção se desenvolverá em zonas classificadas como 

Reserva Ecológica Nacional (REN) - áreas com risco de erosão, áreas ameaçadas por cheias, leitos dos 

cursos de água e cabeceiras de linhas de água (somente no caso da linha eléctrica de interligação) –, única 

condicionante nas áreas intersectadas pelas diferentes componentes do projecto (ver no Anexo 1 os 

extractos das cartas originais de REN, de condicionantes e de ordenamento dos Planos Directores Municipais 

de Vimioso e Mogadouro, que constituem, respectivamente, as Figuras A.1.1, A.1.2, A1.3, A1.4, A1.7, e 

A1.9). 

Segundo as cartas de ordenamento dos dois concelhos onde o projecto se irá desenvolver, constantes 

dos respectivos PDM, identificam-se na zona directamente afectada pelo AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção somente espaços não urbanos (ver Anexo 1, Figuras A1.5, A1.6 e A1.10). Ainda de acordo com 

as referidas cartas, o AHE desenvolve-se no concelho de Mogadouro em espaços naturais (espaços que 

constituem espaços sensíveis do ponto de vista ecológico, paisagístico e ambiental, nos quais devem ser 

privilegiadas utilizações que tenham em conta a necessidade da sua conservação – Secção IV do 

regulamento, artigo 28.º) e no concelho do Vimioso em espaços naturais (espaços que constituem espaços 

sensíveis do ponto de vista ecológico, paisagístico e ambiental, nos quais devem ser privilegiadas utilizações 

que tenham em conta a necessidade da sua conservação – Secção IV do regulamento, artigo 28º) e em 

espaços florestais, espaços com aptidão silvo-pastoril (espaços com aptidão para a silvo-pastorícia e, em 

complemento, para a actividade cinegética – Secção III do regulamento, artigo 27º). O traçado da linha 

eléctrica de interligação desenvolve-se no concelho de Mogadouro também sobre espaços não urbanos 

(espaços naturais, espaços  florestais e espaços agrícolas) (Figura A.16).  

A análise das Figuras A1.3 e A1.8 do mesmo Anexo 1 mostra igualmente que o Aproveitamento 

Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção não abrange áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Para além dos instrumentos de gestão territorial referidos, deve ainda ser mencionado o Plano de 

Gestão de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 16 C/2013, de 22 de 

Março). O AHE de Algoso-Senhora da Assunção ocupa uma (muito pequena) parte de duas das massas de 

água estabelecidas nesse plano: a massa de água com o código PT03DOU0335, que engloba o trecho 

intermédio e final do rio Angueira (bem como a parte intermédia e final do rio Maçãs e um trecho importante 

do rio Sabor, incluindo outros seus afluentes), e a massa de água com o código PT03DOU0259, que abrange 

o trecho final da ribeira da Ponte de Pau. Para ambas as massas de água o objectivo ambiental do bom 

estado é prorrogado para 2027 por razões de exequibilidade técnica. 

A área de implantação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção encontra-se integrada na Zona de 

Protecção Especial Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037, Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro) e no 
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Sítio (SIC) da Rede Natura 2000 Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021, Resolução de Conselho de Ministros nº 

142/97, de 28 de Agosto). 

Na Figura 2.1 seguinte, apresenta-se o enquadramento do AHE de Algoso-Senhora da Assunção dentro 

dos limites, a Norte e a Sul, do SIC-Rios Sabor e Maçãs, limites que foram transpostos para a cartografia à 

escala 1:25 000 da zona (folhas nºs 80 e 94). A Figura representa ainda a Zona de Protecção ao Património 

Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor. 

 

 

Figura 2.1 – Limites Norte e Sul do 

SIC-Rios Sabor e Maçãs (linha 

vermelha) nas proximidades da área 

de implantação do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção. É também 

delimitada a vermelho a Zona de 

Protecção ao Património Natural 

(ZPPN) de Algoso, estabelecida no 

âmbito das medidas compensatórias 

do AHE do Baixo Sabor. Indica-se a 

solução considerada para a linha de 

ligação à Rede Eléctrica Nacional, ver 

subcapítulo 3.4.4. Escala gráfica. 
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3. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO  

3.1 Consideração de soluções alternativas 

De acordo com o Anexo I à Portaria n.º 330/2001, as alternativas a um projecto devem ser 

equacionadas fundamentalmente nas seguintes ópticas: de localização e de dimensão do empreendimento; 

de concepção do próprio projecto; de técnicas e processos de construção; e de técnicas e procedimentos de 

operação, manutenção e desactivação. A descrição das hipóteses alternativas consideradas, de acordo com 

o Anexo II daquela Portaria, deve incluir “sempre que aplicável, a dos principais processos tecnológicos 

envolvidos e, quando relevante, dos mecanismos prévios de geração e eliminação de alternativas”. 

Contudo, tais orientações visam abranger os vários tipos de projectos de infra-estruturas sujeitos a 

Estudos de Impacte Ambiental nos termos dos Anexos I e II ao do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, carecendo, por isso, 

de ponderada interpretação e de algumas restrições selectivas para serem aplicáveis à avaliação ambiental 

de novos centros produtores de energia eléctrica, sobretudo se tais centros electroprodutores forem 

baseados na utilização de recursos hídricos. 

A formulação de soluções alternativas a um aproveitamento hidroeléctrico (AHE) específico, como seja 

o AHE de Algoso-Senhora da Assunção, não é óbvia, na medida em que as condições topográficas, 

hidrológicas e geológicas, entre outras, determinam, quase univocamente, a concepção do aproveitamento e 

os materiais e processos tecnológicos previstos adoptar na sua construção. Com efeito, o trecho fluvial onde 

se previu instalar determinada potência e, consequentemente, assegurar a inerente produção de 

electricidade, resulta da associação de uma queda e de um caudal turbinável que, só por mero acaso, são 

repetíveis na natureza, seja na mesma ou noutra linha de água. Assim e quase sem excepção, admite-se que 

qualquer empreendimento hidroeléctrico tenha a sua melhor localização como a única possível, no sentido de 

se aproveitar as potencialidades hidroenergéticas disponíveis e ambientalmente enquadráveis. Poderão 

existir soluções afins, mas não alternativas propriamente ditas para cada AHE que se conceba, não sendo 

possível encontrar dois centros electroprodutores da mesma natureza (ou fonte energética), com iguais 

características (ou potencial energético). 

Assim, as alternativas a ponderar no caso de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico devem ser 

formuladas, não em termos de localizações distintas associadas a soluções com a mesma tipologia, mas 

necessariamente de dimensão e condições de inserção diversas, mas antes em termos da optimização do 

próprio projecto, quer englobando a sua rigorosa sustentação técnica e a minimização dos seus impactes 
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ambientais, quer pela confrontação com fontes e métodos de produção de electricidade alternativos, como 

discutido no subcapítulo 2.2 antecedente.  

Neste entendimento, a concepção do pequeno aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da 

Assunção que se apresenta a AIA tem necessariamente de corresponder à solução já optimizada, certamente 

do ponto de vista de engenharia, mas também do ponto de vista ambiental. Para identificar a concepção 

optimizada do projecto houve que equacionar concepções alternativas, o que foi feito nas fases antecedentes 

ao presente EIA, nomeadamente no Estudo de Viabilidade Técnico-Económica (EVTE). Como referido no 

Capítulo 2.3, a presente configuração do Aproveitamento decorre da evolução de uma configuração anterior - 

o AHE de Algoso - cuja disposição em planta é coincidente com o actual projecto. Esse outro projecto foi 

objecto de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável em 2008.04.30, essencialmente 

justificada com base nos impactes negativos significativos na integridade da Zona de Protecção Especial 

(ZPE) e Sítio de Importância Comunitária (SIC) Rios Sabor e Maçãs (respectivamente, PTZPE0037 e 

PTCON0021 – Directivas "Aves" e “Habitats”).  

O configuração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção agora em avaliação teve em especial 

consideração as observações constantes dessa DIA, adequando o projecto inicial com o objectivo de reduzir 

significativamente ou mesmo suprimir os impactes então identificados. Foi esta a metodologia que, 

julgando-se ser a mais correcta, foi adoptada no que respeita ao empreendimento em apreço em que, com 

base em análises pormenorizadas, se desenvolveram os estudos de optimização energética e ambiental, dos 

quais resultou a presente concepção do Aproveitamento. 

A optimização levada a cabo incidiu, nomeadamente, na funcionalidade e na inserção na paisagem do 

empreendimento, do que resultou a solução adoptada para o circuito hidráulico, não só desenvolvendo-se a 

partir de um açude com reduzidas dimensões, mas praticamente inaparente, em termos visuais e de 

interferência com a modelação do terreno, uma vez que, em alternativa à solução convencional de adução 

em canal, se optou por uma adução subterrânea (em túnel), completada a jusante e junto à central 

hidroeléctrica por uma conduta forçada com comprimento praticamente negligenciável. 

Significativamente, o esquema proposto para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção no EVTE 

introduz, em relação às concepções antecedentes, também uma forte redução na altura da soleira 

descarregadora do açude (de 9.4 m no EVTE inicial, depois 7.9 m – no Aditamento ao EIA -, para os 3.8 m 

agora previstos) e, consequentemente, na dimensão da pequena albufeira que por ele é gerada e da área de 

buxo afectada pela criação da albufeira.  

Além disso é adoptado um regime de exploração do aproveitamento a fio-de-água e uma definição de 

caudais ecológicos diferentes variáveis no semestre seco, período de maior sensibilidade das espécies 

aquáticas, acordado com o INAG/APA aquando do EIA do aproveitamento na sua anterior configuração. 

De forma relevante, o novo projecto contempla ainda a criação de uma segunda estrutura de 

transposição do açude direccionada para a toupeira-de-água, Gamelys pyrenaicus, de modo a assegurar o 
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contínuo ecológico entre o rio Angueira e a ribeira de Ponte de Pau, bem como o enterramento do ramal de 

ligação à rede eléctrica no troço inicial junto à central hidroeléctrica, por forma a eliminar a interferência com a 

Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, entretanto estabelecida no âmbito das medidas 

compensatórias do AHE do Baixo Sabor e dirigida sobretudo à conservação das rapinas rupícolas (em 

particular a águia-real, Aquila chrysaetos, e a águia de Bonelli, Aquila fasciata).  

Não obstante as anteriores considerações, no início da concepção e esquematização do presente 

projecto efectuou-se uma pesquisa apurada de uma eventual localização alternativa para o AHE que, 

utilizando a única ligação à rede eléctrica disponível na zona, apresentasse características energéticas afins 

e, se possível, uma melhor inserção ambiental. 

Nessa perspectiva, mediante análise da cartografia à escala 1:25 000, única disponível a nível regional, 

apenas no rio Maçãs foi possível detectar um trecho com eventual interesse hidroenergético, 

desenvolvendo-se sensivelmente entre as cotas 292.0 e 262.0. A primeira das anteriores cotas corresponde a 

uma secção do rio Maçãs localizada cerca de 100 m a jusante da confluência do rio Angueira e a segunda a 

uma secção também do rio Maçãs e que, ao longo do curso de água, dista da secção precedente 

sensivelmente 2.4 km. 

O aproveitamento hidroenergético do mencionado trecho do rio Maçãs assentaria na execução de um 

açude com altura próxima dos 15 m e de um circuito hidráulico, essencialmente em superfície livre e 

integralmente inserido na margem esquerda do rio, constituído por um canal de derivação com 2 400 m de 

comprimento, compreendendo um trecho em ponte-canal (para transposição da ribeira da Ribeirinha), uma 

câmara de carga, a que se seguiria a conduta forçada, com um comprimento de sensivelmente 130 m e, por 

fim, a central hidroeléctrica. Para uma queda bruta de cerca de 39 m proporcionada pela referida concepção, 

estimou-se que o caudal de dimensionamento da mesma fosse ligeiramente inferior a 15 m
3
/s, de modo a 

permitir instalar a potência de cerca de 4 500 kW, ou seja, próxima daquela para a qual se dispunha 

inicialmente de condições de interligação à rede eléctrica nacional. A correspondente produção anual média 

de energia deveria ascender a um pouco mais de 12.0 GWh, sendo, portanto, ligeiramente superior à prevista 

para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

Essa outra solução, realça-se, a única que foi possível equacionar na zona em apreço, apresenta, 

relativamente ao AHE de Algoso-Senhora da Assunção, a desvantagem nítida de, em consequência das 

condições topográficas ocorrentes, pressupor uma adução necessariamente à superfície do terreno (e não 

em túnel, como no caso daquele AHE), mediante a execução de um longo canal a meia encosta com grandes 

dimensões, face ao caudal de dimensionamento de 15 m
3
/s, com os maiores impactes reconhecidos que daí 

advêm (a nível da morfologia do terreno/paisagem, do ordenamento do território/acessos viários, da fauna e 

da flora, entre outros), tanto mais que a longa extensão do canal não viabiliza uma solução de canal coberto. 

Releva também que, para beneficiar da interligação à rede eléctrica nacional disponível, haveria que executar 

um ramal de ligação com o comprimento de sensivelmente 13.0 km, ou seja, cerca de 50% mais extenso do 

que o requerido pelo empreendimento de Algoso-Senhora da Assunção.  
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Os dois anteriores aspectos, sendo geradores de impactes que, no caso do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção, ou foram minimizados (ramal eléctrico mais curto), ou mesmo anulados (adução em túnel), 

resultam ainda mais agravados uma vez que a referida concepção alternativa se insere no mesmo Sítio da 

Rede Natura, não constituindo pois, provavelmente também por razões económicas, uma verdadeira 

alternativa ao projecto em avaliação. 

Não obstante o carácter preliminar da comparação levada a cabo entre as duas localizações, a 

persistência colocada na pesquisa dessas soluções evidenciou claramente não ser possível identificar um 

esquema que, em termos ambientais, fosse potencialmente mais vantajoso do que o do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. Tal circunstância justifica-se pelo facto de a concepção daquele 

aproveitamento ter sido muito insistente e pertinentemente orientada para a sua adequação ambiental, do 

que resultou uma solução com impactes globais pouco significativos e na sua maior parte mitigáveis, como se 

julga ser demonstrado no presente EIA.  

Em conclusão, a natureza renovável do recurso a utilizar, a especificidade deste tipo de 

aproveitamento energético e o facto de se dispor de uma solução para o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção bem enquadrada e optimizada, indicam não haver, de facto, lugar no âmbito deste Estudo de 

Impacte Ambiental, À consideração de soluções/projectos credíveis com localização alternativa à que é 

apresentada e avaliada.  

 

3.2 Solução adoptada. Razões da escolha 

Várias razões fundamentaram a opção tomada a favor da produção de energia hidroeléctrica num 

aproveitamento de pequena dimensão no rio Angueira, em detrimento de localizações alternativas, seja a 

inserir na mesma ou noutras bacias hidrográficas, em particular: 

- o interessante potencial hídrico e energético, renovável, proporcionado pelos caudais afluentes no 

troço visado do rio onde se processa a captação de água para o circuito hidráulico do 

Aproveitamento; 

- a morfologia do terreno, particularmente favorável à implantação de um centro electroprodutor 

com as características previstas, tanto pelas condições de inserção do respectivo circuito 

hidráulico, incluindo, muito pertinentemente, as condições geológicas, como pelo desnível 

topográfico proporcionado; 

- o facto de se dispor de ligação à rede eléctrica nacional do SEP de pequena extensão; 

- a circunstância de se tratar de uma zona desertificada e com actividade sócio-económica muito 

pouco significativa que, de algum modo, poderá beneficiar da instalação e exploração do 

empreendimento; 
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- a proximidade de núcleos urbanos, embora com carácter predominantemente rural, que propicia o 

recrutamento de pessoal, quer temporário, para a construção do aproveitamento, quer 

permanente, para a sua operação e manutenção;  

- a existência da quase totalidade dos acessos rodoviários aos diferentes órgãos do 

aproveitamento, mediante extensões e melhoramentos de estradas e de caminhos existentes sem  

expressão significativa; 

- a possibilidade de se concretizar um aproveitamento de energias renováveis, bem enquadrado na 

envolvente natural e paisagística da zona e da região e concebido de modo a não afectar 

significativamente as espécies e os habitats envolventes. 

 

3.3 Localização e concepção geral do projecto 

O pequeno aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Algoso-Senhora da Assunção inserir-se-á no rio 

Angueira (Figura 3.1), a que corresponde a classificação decimal 201 83 31 01. O rio Angueira pertence à 

bacia hidrográfica do rio Douro, sendo afluente da margem esquerda do rio Maçãs, que, por sua vez, é 

afluente da margem esquerda do rio Sabor.  

AHE de

Algoso-Senhora da 
Assunção

 

Figura 3.1 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Localização geral do aproveitamento e da respectiva 

bacia hidrográfica (sem escala). 
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Na Figura 3.2 apresenta-se o perfil longitudinal do rio Angueira no trecho fluvial interessado pelo 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Em conformidade com essa figura, estima-se que a distância, medida 

ao longo do leito do rio Angueira, entre as secções de implantação do açude e da central do aproveitamento 

seja de cerca de 2 320 m. Importa mencionar que tal distância foi medida sobre a cartografia à escala        

1:25 000 (carta militar n.º 4), pois a cartografia disponível à escala 1:5 000 não abrange a totalidade do trecho 

em questão do curso de água. 

Administrativamente, o empreendimento localizar-se-á no distrito de Bragança, nas freguesias de 

Algoso e de S. Martinho do Peso, respectivamente dos concelhos de Vimioso e de Mogadouro (Figura 3.3). 

Na zona de inserção do AHE o rio Angueira faz fronteira entre as duas freguesias anteriormente mencionadas 

e, portanto, entre os concelhos a que elas pertencem. Com excepção do encontro da margem direita do 

açude do aproveitamento, as demais obras e equipamentos localizar-se-ão no segundo daqueles concelhos. 

Por outro lado, o corredor previsto para a linha eléctrica atravessará parte das freguesias de S. Martinho do 

Peso, Castanheira e Sanhoane, do concelho de Mogadouro. 
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Figura 3.2 – Perfil longitudinal do trecho do rio Angueira interessado pelo AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção. 

O aproveitamento destina-se exclusivamente à produção de energia eléctrica em regime de exploração 

a fio-de-água e compreenderá as seguintes componentes principais, esquematicamente implantadas e 

representadas nas Figuras 3.4 a 3.6, incluídas nas páginas seguintes: 

- Açude, munido de uma tomada de água submersa dimensionada para o caudal máximo derivável de 

9.0 m
3
/s. O açude apresenta uma passagem para peixes e outras espécies faunísticas (toupeira-de-

água) no remate lateral direito e, no remate oposto, uma passagem para a toupeira-de-água, que 

permite restabelecer uma via de deslocação para a espécie entre o rio Angueira e a ribeira da Ponte 

de Pau.  

- Circuito hidráulico integralmente em pressão, composto por um trecho inicial em túnel (1 615 m) a que 

se segue uma curta conduta forçada (150 m). 
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- Central hidroeléctrica equipada com dois grupos turbina-gerador iguais com a potência conjunta de 

5.4 MW e com restituição submersa dos caudais turbinados ao rio Angueira (turbinas Francis). 

- Interligação à rede eléctrica nacional do SEP por meio de um ramal de média tensão a 30 kV, com 

cerca de 11.3 km de extensão (incluindo 660 m de linha que será enterrada). 

 

Figura 3.3 – Implantação esquemática à escala regional do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

(cartografia de base à escala 1:25 000). Concelhos e freguesias interferidos. Pormenor.  
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Figura 3.4 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Representação geral do circuito hidráulico. 

Escala gráfica. Cartas militares 1/25 000, folhas n.
os

 80 e 94. 
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Figura 3.5 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Planta geral do circuito hidráulico sobre a cartografia à escala 1/5 000.
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Figura 3.6 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Perfil longitudinal do circuito hidráulico e da superfície do terreno.
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O açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção localizar-se-á no rio Angueira, numa secção do 

curso de água com o leito sensivelmente à cota 403.0 e localizada cerca de 200 m a montante da confluência 

da ribeira do Prado (afluente da margem direita) e a menos de 45 m a jusante da confluência da ribeira da 

Ponte de Pau (afluente da margem esquerda) – Fotografias 3.1 a 3.3. Observa-se que na proximidade da 

confluência com a ribeira da Ponte de Pau existe actualmente um pequeno açude de pedra no rio Angueira, 

que, embora parcialmente destruído, já cria um regolfo ao longo do curso de água, conforme se documenta 

nas Fotografias 3.1 e 3.4 a 3.6. 

 

 

Fotografia 3.1 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Secção do açude (vista da margem direita 

para a margem esquerda). 

Confluência da ribeira da 

Ponte de Pau com o rio 

Angueira

Confluência da ribeira 

da Ponte de Pau com o 

rio Angueira

Açude de pedra (semi-

-destruído)

 

Fotografias 3.2 e 3.3 – Confluência da ribeira da Ponte de Pau com o rio Angueira: vistas do Castelo de 

Algoso e um pouco a montante da secção do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 
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Fotografias 3.4 a 3.6 – Açude existente no rio Angueira, a jusante da confluência com a ribeira da Ponte de 

Pau, e correspondente regolfo ao longo daquele rio (vistas de montante e para jusante). 

 

A indicação aproximada das coordenadas cartográficas (coordenadas rectangulares de Gauss com 

origem fictícia) e das coordenadas geográficas (com longitudes relativas a Lisboa e a Greenwich) 

correspondentes ao centro de gravidade do açude consta do Quadro 3.1. As coordenadas foram estimadas 

tendo por base a carta nº 288 à escala 1/25 000 (informada com o sistema Hayford-Gauss Militar). Em 

complemento da anterior informação, apresentam-se também as coordenadas geográficas no sistema 

geodésico mundial WGS84, bem como as coordenadas cartográficas no Datum 1973, obtidas a partir da 

cartografia disponível à escala 1/5 000. 

 

Quadro 3.1 – Coordenadas cartográficas e geográficas aproximadas do centro do açude. 

Sistema Hayford-Gauss Militar, coordenadas rectangulares de Gauss com origem fictícia (carta 94 à escala 1/25 000) 

Coordenadas cartográficas Distância à meridiana, M M=330.4 km 

 Distância à perpendicular, P P=499.1 km 

Coordenadas geográficas Latitude,  41º 26’ 57.5’’ N 

 Longitude relativa ao meridiano de Lisboa,  6º 34’ 19.1’’ O 

Datum 1973 

Coordenadas cartográficas Distância à meridiana, M M=130.4 km 

 Distância à perpendicular, P P=199.1 km 

Coordenadas geográficas, WGS84 

Coordenadas  Latitude  41º 27’ 03.459’’ N 

 Longitude  6º 34’ 23.146’’ O 
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O Quadro 3.2 contém a indicação aproximada das coordenadas cartográficas e das coordenadas 

geográficas correspondentes ao centro dos eixos dos grupos turbina-gerador a instalar na central 

hidroeléctrica. 

 

Quadro 3.2 – Coordenadas cartográficas e geográficas aproximadas do centro dos eixos dos grupos. 

Sistema Hayford-Gauss Militar, coordenadas rectangulares de Gauss com origem fictícia (carta 94 à escala 1/25 000) 

Coordenadas cartográficas Distância à meridiana, M M=328.7 km 

 Distância à perpendicular, P P=499.5 km 

Coordenadas geográficas Latitude,  41º 27’ 09.92’’ N 

 Longitude relativa ao meridiano de Lisboa,  6º 35’ 30.76’’ E 

Datum 1973 

Coordenadas cartográficas Distância à meridiana, M M=128.7 km 

 Distância à perpendicular, P P=199.5 km 

Coordenadas geográficas, WGS84 

Coordenadas  Latitude  41º 27’ 15.83’’ N 

 Longitude  6º 35’ 34.85’’ O 

 

Na Figura 3.7 esquematizam-se as bacias hidrográficas do rio Angueira nas secções de implantação 

do açude e de restituição da central (áreas de 551.3 e 555.7 km
2
, respectivamente), delimitadas sobre a 

cartografia à escala 1/25 000. 

A finalizar o presente item e para melhor percepção da reduzida dimensão do empreendimento, no 

Quadro 3.3 resumem-se as quantidades de trabalho mais significativas, estimadas com base na 

caracterização das obras levada a efeito no EVTE do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

Quadro 3.3 – Volumes de escavação e de aterro e quantidades dos  

principais materiais envolvidos na execução do empreendimento. 

MMoovviimmeennttaaççããoo  ddee  tteerrrraass::  

- Volume de escavações  29 000  m
3
  

- Volume de aterros   2 600  m
3
  

Quantidades de materiais de construção:  
- Betões    4 900  m

3
  

- Armaduras    227700  t  
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3.4 Descrição do projecto 

3.4.1 Açude e tomada de água. Passagens para espécies faunísticas 

A descrição apresentada, que se baseia no EVTE do aproveitamento, abrange, não apenas o açude 

propriamente dito, mas um conjunto de órgãos anexos ao mesmo e que incluem  a descarga de fundo, a 

tomada de água para o circuito hidráulico, a descarga de caudal ecológico e as passagens para fauna 

aquática (peixes e toupeira-de-água). 

As Figuras 3.8 a 3.17 contêm a definição detalhada, através de plantas e de cortes, do açude e 

órgãos anexos. 

O açude tem apenas 3.8 m de altura entre o leito do rio e a crista da soleira descarregadora, situados, 

respectivamente, às cotas 403.00 e 406.80 (nível de retenção normal. Nrn), sendo constituído por um perfil de 

gravidade em betão com o paramento de jusante modelado em perfil descarregador Creager. 

Nas margens esquerda e direita, servindo de encontros para o açude, serão construídos dois 

complexos marginais. O complexo da margem esquerda incluirá os seguintes órgãos: 

• Descarga de fundo. 

• Tomada de água para o circuito hidráulico. 

• Descarga de caudal ecológico. 

• Passagem para toupeira-de-água. 

O complexo da margem direita incluirá unicamente uma passagem mista, para peixes e 

toupeira-de-água.  

O açude (Figuras 3.8 a 3.10) servirá como descarregador de cheias, através de um vão único com    

39 m de largura e crista à cota do Nrn.  

A forma da soleira descarregadora foi estabelecida de modo a que tal soleira funcione ligeiramente 

deprimida para o caudal de ponta de cheia centenária (Q = 920 m
3
/s), concretamente com a carga hidráulica 

de funcionamento de cerca de H ≈ 4.70 m. Assim, o nível de máxima cheia (NMC) na albufeira será de 

406.80 + 4.70 = 411.50 m. Importa realçar que, relativamente à cota da cheia centenária na situação actual 

(409.57), a sobrelevação da superfície causada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção não 

chega a 2 m (Figura 3.10). Resulta ainda que, quando a albufeira do aproveitamento estiver no NMC = 

411.50 (Q = 920 m
3
/s), haverá apenas 2 m de desnível entre montante e jusante a dissipar. Em face deste 

resultado e tendo também em conta que o leito do rio é rochoso, considerou-se não ser necessário construir 

uma bacia de dissipação de energia no pé do açude. 

Os topos dos complexos das margens direita e esquerda foram, ambos, colocados 0.5 m acima desta 

cota, para evitar o galgamento dos mesmos durante uma cheia centenária. 
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Figura 3.7 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Bacias hidrográficas relativas às secções do açude e de restituição da central (base cartográfica à escala 1/25 000, folhas n.
os

 52, 53, 66, 67, 80, 81. 94, 95 e 108). 
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N 

 

 

Figura 3.8 – Açude e órgãos anexos, incluindo passagens faunísticas. Planta geral. Localização dos cortes e vistas.
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Figura 3.9 – Açude. Corte A-A. Na margem esquerda, tomada de água e descarga de fundo. Na margem direita, dispositivo de transposição faunística. 

 

 

Figura 3.10 – Açude. Corte B-B. Soleira descarregadora.
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Figura 3.11 – Açude. Corte C-C. Complexo da margem esquerda  

 

 

Figura 3.12 – Açude. Corte D-D. Complexo da margem esquerda.
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Figura 3.13 – Açude. Corte E-E. Início do túnel.                                                                                                    Figura 3.14 – Açude. Corte F-F. Descarga de fundo. 

 

 

Figura 3.15 – Açude. Corte 

G-G. Passagem para a 

toupeira-de-água. 
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Figura 3.16 – Açude. Corte H-H. Dispositivo para passagem faunística. 

 

 

 
Figura 3.17 – Açude. Corte I-I. Dispositivo para passagem faunística.
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Complexo da margem esquerda. Passagem para toupeira-de-água 

O complexo da margem esquerda inclui, em primeiro lugar, uma descarga de fundo com 3.5x3.5 m
2
 de 

área e cota de soleira igual à cota do talvegue do rio Angueira (403.0) – Figuras 3.9 e 3.14. Tal descarga de 

fundo, que na fase de construção do açude será utilizada como parte do desvio provisório do rio, será 

equipada com duas comportas planas em série, uma de guarda e outra de regulação de caudais.  

Com o Nrn na albufeira, a sua vazão máxima será da ordem de 44 m
3
/s, o que lhe dará uma forte 

capacidade de arraste de material sólido e de limpeza da zona da tomada de água para o circuito hidráulico. 

No que respeita propriamente à tomada de água para o circuito hidráulico, a sua constituição será a 

seguinte (de montante para jusante) (Figuras 3.9, 3.11 e 3.12): 

• Tomada lateral, com 14 m de vão e soleira à cota 405.00, protegida por uma grade grosseira 

 destinada a reter detritos flutuantes de grandes dimensões. 

• Bacia de aproximação, com fundo à cota 401.20. 

• Orifício rectangular com 3.8 m de altura por 3.2 m de largura, equipado com uma grelha metálica 

 de barras verticais, a qual, por sua vez, será equipada com um limpa-grelhas automático. 

• Duas comportas planas de guarda com 3.2 x 3.2 m
2
 cada. 

• Troço de conduta de aço DN3200, envolvida em betão a assegurando a transição, em pressão, 

 para o emboquilhamento do túnel. 

A descarga de caudal ecológico, no remanescente que não é assegurado pelas passagens para peixes 

e toupeira-de-água, encontra-se acoplada à tomada de água para o circuito hidráulico. Imediatamente a 

jusante da grelha metálica desta última, haverá uma tomada lateral para uma conduta DN1000, que 

conduzirá a uma câmara de válvulas a jusante, na qual será instalada uma descarga livre para a atmosfera 

DN500, controlada por duas válvulas de guilhotina. Esta descarga foi dimensionada de modo a conseguir 

regular, de forma automática, caudais ecológicos até ao máximo estabelecido de 980 l/s. 

Logo a montante da saída DN500 desta descarga de caudal ecológico, será feita uma picagem DN500, 

que alimentará uma pequena central de bombagem com 60 l/s de capacidade (duas bombas, uma de serviço 

e outra de reserva).  

O anterior caudal de 60 l/s destina-se ao funcionamento da passagem para toupeira-de-água inserida 

na margem esquerda. Para o efeito, esse caudal será injectado numa caleira rectangular de betão que, por 

sua vez, alimentará os dois troços do canal que concretiza aquela passagem, conforme caracterizado nas 

Figuras 3.8, 3.9 e 3.14. Metade do anterior caudal (30 l/s) escorrerá por gravidade para o troço de jusante do 

canal, enquanto a outra metade escorrerá para o respectivo troço de montante. 

O canal, que será assente sobre uma sub-estrutura de betão, para evitar as perdas de água por 

infiltração na encosta seca e para assegurar a estabilidade da espalda do lado do rio, será parcialmente 
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naturalizado com colchões Reno numa das espaldas (Figura 3.15), mas, em projecto de detalhe, essa 

naturalização poderá ser complementada com blocos de rocha e outros obstáculos dispostos aleatoriamente. 

Este canal semi-naturalizado necessita, no entanto, de ter uma sub-estrutura de betão, para evitar as 

perdas de água por infiltração na encosta seca e para assegurar a estabilidade da espalda do lado do rio. 

De montante para jusante, a passagem para toupeira-de-água da margem esquerda pode ser 

decomposta nos quatro trechos seguintes: 

• Primeiro trecho, com secção trapezoidal naturalizada da forma atrás descrita, com cerca de 37 m de 

extensão e 16% de declive, entre as cotas 406.00 (albufeira) e 412.00 (topo do complexo da 

margem esquerda). Neste trecho, escoar-se-á o caudal permanente de 30 l/s no sentido da albufeira 

(montante), alternando zonas de velocidade elevada e baixa profundidade, com outras de baixa 

velocidade e de profundidade mais elevada, em função da disposição dos obstáculos atrás 

referidos, a definir com maior rigor na fase de projecto. Como se mostra nos desenhos, este canal 

trapezoidal terá 0.5 m de largura de rasto e 0.5 m de profundidade máxima. 

• Segundo trecho, com secção transversal idêntica à do primeiro trecho, mas com talvegue horizontal 

e com 27 m de extensão. Por ser horizontal, este trecho não carecerá dos blocos e obstáculos atrás 

referidos (que, contudo, poderão ser incluídos na fase de projecto, se se vier a concluir que isso é 

conveniente do ponto de vista da fauna utilizadora). Para os 30 l/s que se escoarão no sentido da 

albufeira, a profundidade o escoamento variará entre 7 cm e 10 cm e a velocidade de escoamento 

variará entre 0.8 m/s e 0.5 m/s. 

• Terceiro trecho também com 27 m de extensão, talvegue horizontal e secção transversal 

rectangular integralmente artificial de betão, com 0.5 m de profundidade e 0.5 m de largura de rasto, 

protegido no topo por uma grelha metálica, por se encontrar numa zona de passagem e serventia 

do Aproveitamento hidroeléctrico. Para os 30 l/s que se escoarão neste trecho, a profundidade do 

escoamento variará igualmente entre 7 cm e 11 cm e a velocidade de escoamento, entre 0.85 m/s e 

0.5 m/s. Nota-se que, em cerca de 4 m deste trecho, o caudal de 30 l/s escoar-se-á no sentido da 

albufeira, ao passo que, nos restantes 23 m, tal caudal se deslocará no sentido de jusante, 

perfazendo o total injectado pela estação de bombagem de 60 l/s. 

• Quarto e último trecho, com constituição em tudo semelhante à do primeiro trecho, mas com 

escoamento de 30 l/s no sentido de jusante, descendo, ao longo de 85 m, entre a cota 412,00 (topo 

do complexo da margem esquerda) e a cota 402.4 (leito do rio na zona terminal de jusante do 

complexo de transposição). O declive médio do canal neste trecho será, pois, de cerca de 11%. 

 

 

 



hhiiddrrooeerrgg  

PPRROOJJEECCTTOOSS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  AALLGGOOSSOO--SSEENNHHOORRAA  DDAA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTEE  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  
 
 

 3.31 

Complexo da margem direita. Passagem para peixes e toupeira-de-água 

A maior parte desta passagem terá um perfil transversal-tipo análogo ao do complexo da margem 

esquerda, mas, para acomodar as necessidades da fauna piscícola, terá maior profundidade e será formada 

por bacias sucessivas separadas entre si por septos, através dos quais o caudal líquido passará, 

simultaneamente, através de orifícios submersos e descarregadores superficiais. 

Estes últimos foram dimensionados de forma a, estando a albufeira à cota do Nrn, deixar passar o 

caudal total de 90 l/s (41 l/s pelos orifícios e 49 l/s pelos descarregadores). O desnível entre bacias 

sucessivas foi limitado a apenas 0.15 m, para permitir que a velocidade de escoamento nunca seja superior a 

1.5 m/s, tendo assim em conta as necessidades das espécies piscícolas locais. 

Nota-se que, sendo os caudais de funcionamento das passagens das margens direita e esquerda de 

90 l/s e 30 l/s, respectivamente, o caudal ecológico total fornecido nunca será inferior a 120 l/s, a menos, 

evidentemente, que esse caudal não esteja disponível naturalmente. O facto de o caudal ecológico estar 

limitado ao anterior valor mínimo de modo a assegurar o bom funcionamento dos sistemas de transposição 

faunística foi já tido em conta no Quadro 6.1.  

Nos meses em que é exigível um caudal ecológico superior a 120 l/s, a descarga de caudal ecológico 

descrita no subcapítulo antecedente encarregar-se-á de assegurar a parte restante. 

Tendo em conta a importância da área em estudo para a toupeira-de-água (ver Capítulo 4),    

ponderou-se aquando da elaboração do EVTE a hipótese de implantar uma “passagem para fauna” do tipo 

bypass, entre a zona de jusante do açude e o limite extremo de montante da albufeira. O bypass consistiria 

num canal naturalizado que, rodeando o obstáculo (açude), se prolongaria até à extremidade de montante da 

albufeira, assemelhando-se a um braço/canal lateral ao rio Angueira (FAO, 2002). Todavia, um dos principais 

condicionalismos da construção desse tipo de infra-estrutura decorre da necessidade de terem de ser 

utilizados declives muito pouco acentuados ao longo do bypass, preferencialmente compreendidos entre 1 e 

2% (Gebler, 1998, Larinier, 1998). 

Nas condições de implantação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção tornar-se-ia difícil construir 

uma passagem do tipo enunciado, já que requereria a abertura, maioritariamente em substrato rochoso e em 

zonas de forte declive, de um canal com cerca de 1300 m (com declive de 2%). Os impactes resultantes da 

abertura de tal canal ao longo da margem direita do rio Angueira, nomeadamente na vegetação ribeirinha, 

foram considerados suficientemente significativos para que se abandonasse a solução.  

Considera-se que a solução de canal semi-naturalizado, já atrás descrita para as duas passagens (na 

margem direita e na margem esquerda), se adequa a uma utilização eficaz por parte da toupeira-de-água.  

Acresce que a pequena albufeira gerada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção tornará 

a deslocação da toupeira da água mais fácil ao longo da albufeira.  
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Quanto à qualidade habitacional da albufeira para a toupeira-de-água, espécie relativamente à qual o 

efeito de barreira do açude pode ser considerado mais gravoso (ver Capítulo 5), acentuam-se os seguintes 

aspectos. Embora as albufeiras representem, geralmente, habitats pouco favoráveis para a toupeira-de-água, 

sobretudo em termos alimentares, podem ser utilizadas pela espécie (Chora 2001). No caso em avaliação, é 

de prever que as margens da albufeira a gerar possam apresentar condições minimamente favoráveis para a 

toupeira-de-água, proporcionando abrigos, vegetação arbustiva e arbórea estável, bem como alguns locais de 

alimentação.  

De facto, o trecho do curso de água a submergir pela albufeira gerada pelo AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção é bastante homogéneo relativamente à estrutura das encostas, encaixadas, onde surge com 

frequência material rochoso de moderadas-grandes dimensões, vegetação arbustiva como o buxo e escassa 

vegetação ribeirinha propriamente dita, dadas as limitações naturalmente impostas pela estrutura das 

encostas ao seu desenvolvimento (Fotografia 3.7).  

 

Fotografia 3.7 – Aspecto das margens do rio Angueira no trecho a inundar pela albufeira. 

A elevação do plano de água, resultante da criação da albufeira, irá gerar, embora a uma cota superior 

à actual, condições habitacionais nas margens da albufeira que serão semelhantes às que existem hoje nas 

margens do rio Angueira. De qualquer modo, as margens da albufeira poderão ser modeladas, por forma a 

permitir a criação de boas condições de habitabilidade para a toupeira-de-água próximo da cota do Nrn 

(406.8). Esta modelação de habitat poderá incluir, para além da promoção da recuperação da vegetação 

arbustiva e arbórea ao longo da margem, a colocação de material rochoso e vegetal (troncos e ramos de 
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grandes dimensões), por forma a criar um corredor de deslocação para a espécie ao longo da albufeira, com 

boas condições de refúgio e alimentares.  

Em relação ao período de funcionamento dos dispositivos de transposição importa reforçar, em 

primeiro lugar, que eventuais limitações ao seu desempenho terão a ver principalmente com o regime 

hidrológico natural do rio Angueira e não com a existência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Com 

efeito, não se registando uma situação de cheia, tal dispositivo estará operacional sempre que haja caudal no 

rio Angueira.  

De acordo com a caracterização do regime hidrológico natural contida no presente Estudo de Impacte 

Ambiental (ver Figura 4.22) –, em média, prevê-se que, em cerca de 35 dias por ano, embora possa existir 

algum caudal circulante no rio Angueira, o mesmo apresente valores inferiores ao caudal de 120 l/s mínimo 

necessário ao bom funcionamento dos dispositivos de transposição para fauna em parte do semestre seco 

(meses de Agosto e Setembro). Nesse período o aproveitamento não interferirá com o caudal circulante que, 

encontrando-se a central necessariamente parada, será integralmente lançado para jusante do açude através 

daqueles dispositivos. Fora desse período e uma vez que o caudal em regime natural permita, estará 

assegurado o funcionamento em contínuo do mencionado dispositivo, com os caudais especificados no sub 

capítulo 4.5.  

Tendo por base a cartografia disponível à escala 1:5 000, na Figura 3.18 esquematizam-se os planos 

de água ocasionados pela obra de retenção para as cotas do Nrn (406.8) e do NMC (411.5, situação 

estática). Em complemento da informação aí apresentada, relativa à situação estática, e de modo a apreciar, 

de modo mais sustentado, a influência da albufeira a criar pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção quando 

da ocorrência da cheia, procedeu-se, no âmbito do Estudo de Viabilidade Técnico-Económica (EVTE) do 

aproveitamento ao estabelecimento da configuração da superfície livre no trecho a montante da obra para o 

escoamento do caudal de ponta de cheia de 920 m
3
/s para as situações actual, sem aproveitamento, e futura, 

com aproveitamento. Para tanto, foram adoptados os oito perfis transversais do curso de água 

esquematicamente implantados na referida Figura 3.18.  
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Figura 3.18 – Planta da albufeira criada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção para as cotas 

do Nrn (406.8) e do NMC (411.5). Localização esquemática dos perfis transversais adoptados na 

caracterização do escoamento em cheia no trecho do rio Angueira a montante do açude.  

Os resultados obtidos em relação ao escoamento da cheia de projecto no trecho fluvial sujeito à 

influência do açude são apresentados na Figura 3.19 e no Quadro 3.4. Tais resultados decorreram da 

aplicação de software específico para estimar a configuração da superfície livre em canais naturais ou 

artificiais, designadamente do programa HEC-RAS desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do 

United States Corps of Engineers.  

 

Figura 3.19 – Regolfo relativo ao escoamento do caudal de ponta da cheia centenária (920 m
3
/s) e 

perspectiva esquemática, nas situações actual, sem aproveitamento, e futura, com aproveitamento. 
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Quadro 3.4 – Cheia centenária (920 m
3
/s). Cotas da superfície livre a montante da secção do açude do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção nas situações actual e futura, após a construção do empreendimento. 

Margem 

esquerda
Talvegue

Margem 

direita

Margem 

esquerda
Talvegue

Margem 

direita

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

1 (açude) 0 0 0 0 0 0 403.00 409.57 6.570 411.50 8.500 1.930

2 16.242 15.649 15.406 16.242 15.649 15.406 403.02 409.37 6.350 411.48 8.460 2.110

3 356.503 332.529 315.586 372.745 348.178 330.992 405.00 412.35 7.350 412.35 7.350 0.000

4 178.650 180.793 183.267 551.395 528.971 514.259 410.00 416.94 6.940 416.94 6.940 0.000

5 208.122 211.154 214.204 759.517 740.125 728.463 415.00 421.52 6.520 421.52 6.520 0.000

6 562.363 562.243 571.784 1321.880 1302.368 1300.247 418.18 425.74 7.560 425.74 7.560 0.000

7 270.521 277.305 287.061 1592.401 1579.673 1587.308 420.00 426.51 6.510 426.51 6.510 0.000

8 246.520 232.686 219.769 1838.921 1812.359 1807.077 420.26 427.64 7.380 427.64 7.380 0.000

Secção

Distâncias parciais Distâncias acumuladas

Cota do 

talvegue

Situação actual, sem 

o aproveitamento

Situação futura, com 

o aproveitamento Diferença 

entre cotas 

ou alturas 

do escoa-

mento

Distância ao perfil de jusante,                          

ao longo:

Distância ao perfil de jusante,                          

ao longo:
Cota da 

superfície 

livre

Altura do 

escoamento 

relativa ao 

talvegue

Cota da 

superfície 

livre

Altura do 

escoamento 

relativa ao 

talvegue

 

Estima-se que, uma vez executado o açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, a cota do nível 

de máxima cheia, NMC para o caudal de ponta de cheia de projecto antes avaliado seja de NMC=411.5. Em 

situação estática, a tal cota corresponde o plano de água esquematicamente representado na Figura 3.18. 

Nas condições actuais, a cota para aquele caudal é de cerca de 409.57. 

Os resultados obtidos ilustram, muito claramente, o reduzido efeito do açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção no escoamento em cheia no trecho do rio Angueira em que se insere. Com 

efeito, a sobrelevação da superfície livre da situação futura para a situação actual é de apenas cerca de 2 m 

fazendo-se sentir num trecho com pouco mais de 300 m. Daí para montante, a configuração da superfície 

livre quando da ocorrência da cheia milenária é a mesma nas situações actual, sem açude, e futura, com 

execução do açude.  

A propósito da configuração da superfície livre uma vez construído o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, conforme caracterizado no EVTE e documentado na Figura 3.20, menciona-se que para o nível 

de retenção normal adoptado (Nrn = 406.8), a área inundada e o volume armazenado na albufeira criada pelo 

açude do Aproveitamento são, respectivamente, 12 820 m
2
 e 25 351 m

3
, correspondendo-lhes a profundidade 

média da albufeira de cerca de 1.98 m. A extensão da albufeira àquele nível é de cerca de 400 e 100 m, 

respectivamente, ao longo do rio Angueira e da ribeira da Ponte de Pau. 

A Fotografia 3.8 contém a montagem da vista do sopé do Castelo do Algoso sobre o vale interferido 

do rio Angueira, onde esquematicamente se representa o açude e a albufeira do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção. 
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Cota Área inundada Volume armazenado

(-) (ha) (1 000 m
3
)

403.00 0.000 0.000

405.00 0.889 5.924

406.80 1.282 25.351

410.00 2.228 80.817

411.50 2.629 117.202

415.00 4.148 234.791  

Figura 3.20 – Curva de volumes armazenados e de áreas inundadas na albufeira criada pelo açude do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção e respectivo quadro de valores. 

 

 

Fotografia 3.8 – Montagem da vista do sopé do Castelo do Algoso sobre o vale do Angueira e sobre o 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 
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Relativamente ao modo de funcionamento do Aproveitamento, o mesmo assenta na exploração em 

regime de fio-de-água puro, com nível sensivelmente constante e igual ao Nrn, ou seja, 406.80, para caudais 

no rio inferiores ao máximo turbinável de 9 m
3
/s, adicionados do caudal ecológico. 

Em situações de cheia, em que o caudal afluente se torna superior ao referido limite, o nível tenderá a 

subir gradualmente, até ser atingido o NMC=411.50 para o caudal de ponta da ponta de cheia centenária. No 

entanto, preconiza-se que o nível Nrn=406.80 seja mantido constante durante mais tempo, tirando partido da 

capacidade da descarga de fundo. Assim, o nível na albufeira só deverá subir acima daquela cota depois de 

ter sido esgotada a capacidade conjunta da central hidroeléctrica, da descarga de caudal ecológico e da 

descarga de fundo. Importa ter presente que a descarga de caudal ecológico deve ser entendida num sentido 

lato, incluindo uma descarga propriamente dita, ou seja, especificamente vocacionada para essa finalidade, 

mas também e muito pertinentemente as duas passagens (uma em cada margem) para fauna aquática, 

através das quais ocorre o lançamento de caudais contributivos para os caudais ecológicos em grande parte 

do tempo. 

O tipo de exploração previsto terá a vantagem de impedir, ou atrasar, a sedimentação da albufeira, já 

que o funcionamento frequente da descarga de fundo facilitará a passagem do caudal sólido para jusante e 

manterá a zona da tomada de água para o túnel desobstruída. Por outro lado, em situações de estiagem e de 

modo a melhor controlar o funcionamento da central, admite-se que o nível na albufeira possa, 

esporadicamente, descer até à cota 406.00 (0.80 m abaixo do Nrn), uma vez que a central hidroeléctrica será 

equipada com duas turbinas Francis iguais, cada uma dimensionada para o caudal máximo de 4.5 m
3
/s e 

podendo ser parcializada com bons rendimentos até cerca de 40% daquele caudal. Deste modo, o caudal 

mínimo turbinável será de cerca de 0.4 x 4.5 = 1.8 m
3
/s. Assim, se em estiagem, depois de o caudal ecológico 

estar assegurado, o caudal remanescente para turbinamento for inferior a 1.8 m
3
/s, o nível na albufeira 

descerá gradualmente, porque nenhuma das turbinas vai absorver menos do que esse valor. Ao ser atingido 

o nível 406.00 (nível de reinício de funcionamento de uma turbina), a turbina deverá ser desligada, só sendo 

reactivada se e quando o nível da água retomar o Nrn. Este modo de exploração deverá limitar o número de 

arranques por dia da turbina a cinco, como é de toda a conveniência para a durabilidade dos equipamentos 

Dada a relevância que, em termos de impactes ambientais, o regime modificado de caudais poderá ter 

na dinâmica ecológica do trecho do curso de água interferido pelo Aproveitamento, tal regime será objecto de 

tratamento detalhado nos Capítulos 4 e 5 que contêm a caracterização, respectivamente, do regime actual 

(situação pristina sem a construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção - subcapítulo 4.5.1.3) e do 

regime modificado pela construção do empreendimento o segundo, incluindo a comparação com aquele outro 

regime (subcapítulo 5.5.1.3). 

O volume anual médio derivado através da tomada de água de água do aproveitamento, susceptível de 

ser afecto à produção de energia – volume anual médio turbinado – foi estimado no EVTE, por simulação da 

exploração diária da central do aproveitamento, em 68.48 hm
3
. Tal volume representa cerca de 51% da 

afluência anual média sobrante de 133.7 hm
3
, ou seja, do volume anual médio afluente à tomada de água 
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deduzido do volume de 4.16 hm
3
 correspondente aos consumos a montante daquela tomada. O programa de 

simulação da exploração diária da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção forneceu ainda o volume 

anual médio reservado para fins ecológicos, incluindo o funcionamento da passagem para espécies 

faunísticas, estimado em cerca de 8.57 hm
3
.  

Preconiza-se que o desvio provisório necessário à construção do açude seja executado em duas 

etapas distintas, em cada uma das quais se colocará a seco cerca de metade da secção transversal do rio 

Angueira ao longo de um curto trecho do curso de água (40 a 50 m de comprimento), continuando os caudais 

a circular através da outra metade daquela secção. Com efeito e no pressuposto, habitual neste tipo de obra, 

de que a construção da origem de água ocorrerá durante uma estiagem, prevê-se o recurso a dois pequenos 

aterros transversais ao leito do rio – ensecadeiras, definindo as secções extremas de montante e de jusante 

do trecho a colocar temporariamente a seco, abrangendo apenas metade da secção transversal do rio. Uma 

vez executada a fundação e betonada a primeira metade do corpo do açude até uma cota ligeiramente 

superior à da descarga de fundo, o desvio provisório passará a efectuar-se através do orifício da descarga de 

fundo e serão colocados novos aterros na outra metade do leito do rio para se proceder à fundação e 

construção da parte restante do açude. 

Haverá, ainda, que colocar a seco a zona do emboquilhamento de montante do túnel, a partir da qual 

se desenvolverá uma das frentes de escavação daquela componente de obra e por onde serão retirados os 

materiais escavados nesse lado do túnel e a conduzir a depósito. 

 

3.4.2 Circuito hidráulico  

O circuito hidráulico a jusante da tomada de água, inserido na margem esquerda do rio Angueira, será 

integralmente em pressão e constituído por um túnel a que se segue uma curta conduta forçada – Figuras 

3.5 e 3.6. 

O túnel será essencialmente não revestido, inserido na margem esquerda, e com o eixo nas secções 

extremas de montante e de jusante às cotas 403.7 e 385.0 e com o comprimento de 1615 m (declive médio 

da soleira do túnel de cerca de 1.2%). O escoamento ao longo do túnel ocorrerá em pressão. 

A secção transversal foi determinada por razões construtivas, prevendo-se que apresente uma soleira 

com 3.2 m de largura, hasteais verticais com 1.8 m de altura e cobertura semi-circular com 1.6 m de raio 

(área da secção de cerca de 10 m
2
). Sempre que necessário o túnel será localmente revestido por betão 

projectado, com 5 cm de espessura média, eventualmente com colocação de malha soldada, e objecto de 

tratamento por meio de pregagens e de cambotas. Na extremidade de jusante do túnel, na transição para a 

conduta forçada, prevê-se a execução de uma câmara de válvulas. Como segurança adicional, deve, ainda, 

ser construído um desgravilhador (piége a cailloux) no interior do túnel, imediatamente a montante da sua 

saída para o exterior. 
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Em conformidade com o estudo dos regimes transitórios, admite-se a desnecessidade de uma chaminé 

de equilíbrio, aspecto que, contudo, será devidamente retomado em fases posteriores do estudo. 

Ao túnel segue-se uma curta conduta forçada com a extensão total aproximada de 150 m, que se 

desenvolverá à superfície do terreno entre as cotas 385.00 e 333.65, correspondentes à cota do eixo do túnel 

na secção de jusante e à cota do eixo da conduta na zona em que bifurca para as duas turbinas a instalar na 

central, conforme se indica nas Figuras 3.5 e 3.6.  

A conduta será constituída por tubagem de aço soldado com o diâmetro de 1800 mm e suportada por 

berços de apoio em betão armado. Nas singularidades (vértices do traçado em planta e em perfil) serão 

executados maciços de amarração, também em betão armado, próximo dos quais serão executadas juntas 

de dilatação. 

A conduta forçada será equipada com uma válvula de segurança com fecho automático por 

sobrevelocidade em caso de rotura da conduta, instalada na câmara de válvulas localizada na extremidade 

de jusante do túnel, e pintada com uma cor escura e baça. 

 

3.4.3 Central e ligação à rede eléctrica  

A central hidroeléctrica localizar-se-á na esquerda do rio Angueira, numa secção distando 60 e 180 m 

das pontes respectivamente velha e nova sobre o rio Angueira (EN 219). – Fotografias 3.9 e 3.10. A 

restituição será submersa, tendo-se estimado em 332.9 a cota da superfície livre correspondente ao caudal 

máximo derivável (EVTE).  

A central será equipada com dois grupos turbina - gerador, com turbina do tipo Francis de eixo 

horizontal com a potência global aproximada de 5.4 MW, dimensionado para o caudal máximo de 9.0 m
3
/s e 

para queda útil de cerca de 70.3 m (rendimento médio global da central de 87.0%).  

 

Fotografia 3.9 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Ponte nova sobre o rio Angueira (EN 219). Vista para 

montante sensivelmente da secção de inserção da central do aproveitamento. 
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Fotografia 3.10 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Local de implantação da central do aproveitamento. 

Vista para jusante da ponte nove sobre a ponte velha (EN 219).  

O edifício da central hidroeléctrica localizar-se-á na margem esquerda do rio Angueira, com o acesso 

previsto cerca da cota 338.5, conforme indicado na Figura 3.21. De acordo com a curva de vazão na zona da 

central, apresentada no EVTE e reproduzida na Figura 3.22, estimou-se que, na secção do rio Angueira em 

que se inserirá a central, a cota da superfície livre para o caudal de ponta da cheia centenária seja cerca de 

337.4.  

O edifício terá a área em planta de 16.9 x 27.7 m
2
 e será composto por dois pisos, onde genericamente 

se situa a entrada e os quadros eléctricos (piso superior) e as máquinas electroprodutoras (piso inferior). Será 

constituído por uma estrutura de betão armado com paredes do mesmo material, tendo sido concebido de 

acordo com as necessidades associadas ao posicionamento, à disposição relativa e ao tipo dos 

equipamentos previstos instalar na central. 

Em face do tipo de equipamento que será utilizado, a restituição dos caudais turbinados na central do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção será necessariamente submersa, portanto, abaixo do nível da água no 

rio para qualquer caudal turbinado, incluindo o mínimo compatível com o funcionamento das turbinas. Destas 

restrições, resulta que a central de Algoso-Senhora da Assunção, como qualquer outra central equipada com 

turbinas tipo Francis, será enterrada de modo a proporcionar submersão na restituição, devendo o 

posicionamento das turbinas ter em conta a designada altura de aspiração (destinada a evitar os fenómenos 

de cavitação). Estes factores obrigam a que o edifício da central se situe inevitavelmente muito próximo, mas 

não dentro, do leito de cheia do rio Angueira. 
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Figura 3.21 – Central. Em cima, corte A-A; em baixo à esquerda, corte B-B e à direita, corte C-C. 
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Figura 3.22 – Curva de vazão na secção de restituição da central do aproveitamento. Na curva destacam-se 

a cota e altura do escoamento para o caudal de ponta de cheia de 920 m
3
/s. 

O piso superior será o de entrada e localizar-se-á à cota 338.50, ou seja, acima da cota da cheia 

centenária (337.40). Nesse piso está prevista a entrada dos veículos de transporte dos equipamentos, os 

quais serão descarregados com o auxílio de uma ponte rolante. Foram igualmente reservados espaços para 

instalações sanitárias, armazém, escritório, quadro de contagem com acesso pelo exterior do edifício e 

transformador (Figura 3.21, corte B-B). A cobertura do edifício será constituída por uma laje de betão armado 

pré-fabricada coberta por telha. 

No piso inferior, onde serão instaladas as máquinas, situar-se-á abaixo da cheia centenária, pelo que 

terá que ser isolado do exterior e as águas de infiltração terão que ser drenadas por bombagem. 

Na sala principal deste piso, serão instalados os dois grupos Francis, com 2.7 MW cada um, 

juntamente com os seus equipamentos de manobra e válvulas de isolamento. Em sala separada, serão ainda 

instalados (Figura 3.21, corte C-C): 

• O quadro geral da central. 

• O quadro de serviços auxiliares. 

• As celas de 6,6 e de 30 KV. 

• O transformador de serviços auxiliares. 

A central compreenderá, ainda, dois canais de restituição ao leito rio, uma para cada grupo 

turbina/gerador. 

O acesso à central far-se-á através de um portão. O pavimento será acabado com gravilha à excepção 

dos caminhos para acesso e manutenção que serão revestidos por uma camada de macadame devidamente 

compactado. O seccionador de chegada com descarregador de sobretensões ficará instalado no poste fim de 

linha. 

A interligação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção com a rede eléctrica nacional do SEP, em 

conformidade com as indicações da concessionária da rede receptora, será efectuada a 30 kV, na linha 
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Mogadouro/Sendim (PT da Granja), através de um ramal aéreo com uma extensão de 10.6 km, em linha com 

condutores alumínio-aço, a que acrescerá um troço de linha enterrado com cerca de 660 m de extensão. 

Nestas condições, admite-se poder ser instalada na central equipamento com uma potência aparente até 5.6 

MVA. A ligação do grupo à linha será efectuada através do transformador elevador 6.6/30 kV, o qual será 

ligado a um disjuntor de protecção que funcionará como órgão de corte da interligação. 

Tendo em conta o facto de a linha eléctrica ir ser implantada numa faixa em que tal tipo de dispositivo 

não existe, podendo induzir impactes negativos nas comunidades avifaunísticas (Infante et al., 2005 e 

referências nele citadas, referências nele citadas, Ministro et al., 2005; STRIX, 2010), sobretudo por se tratar 

de uma zona onde a ocorrência de aves de grande porte é frequente, foi avaliado como ponto de partida o 

traçado mais curto para esse ramal. De facto e tal como amplamente documentado, a existência da linha 

pode ser causa de mortalidade nas aves por via de dois procedimentos distintos – electrocussão e colisão –, 

sendo que a magnitude dessa mortalidade deriva principalmente dos habitats por onde os “corredores 

eléctricos” passam, da disposição das linhas, da tipologia dos seus apoios e da sua extensão.  

Salienta-se já que o trecho inicial da linha eléctrica será enterrado, não apenas para reduzir a sua 

influência na avifauna no vale do rio Angueira, mas também para eliminar a interferência com a Zona de 

Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, integrada nas medidas compensatórias do AHE do Baixo 

Sabor. Os detalhes sobre o trecho enterrado da linha eléctrica são apresentados no final do presente item. 

O traçado mais curto encarado para a linha de interligação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção à 

rede eléctrica nacional (trecho aéreo) apresenta-se na Figura 3.23 e visou optimizar o comprimento do ramal 

face à morfologia do terreno, de modo a reduzir o número de apoios, garantindo simultaneamente a redução 

das interferências com a paisagem, a ocupação agro-florestal do solo, as povoações existentes e a Zona de 

Protecção Especial Rios Sabor e Maçãs. Assim, o traçado mais curto (linear) permitiu eliminar qualquer 

interferência sobre a ocupação do solo mais importante em termos ecológico na zona (povoamentos florestais 

de folhosas), possuindo ainda um reduzido desenvolvimento dentro do SIC rios Sabor e Maçãs (Figura 3.24 

e Quadro 3.5). De referir que para a classificação do uso do solo foi utilizado o software Arc View 3.2, sendo 

que a informação de base referente à ocupação do solo foi adoptada do CORINE LAND COVER 2006, em 

conjunto com interpretação de fotografia aérea e com os registos obtidos durante as prospecções de campo 

efectuadas no âmbito do EIA do Aproveitamento.  

O traçado proposto permite também evitar os centros das povoações existentes (Valcerto, Castanheira e 

Sanhoane) e não se desenvolve ao longo, ou cruza, o vale do rio Angueira, situação indesejável em relação à 

avifauna. 

Assim, não se equacionaram outras soluções de traçado para além da mais curta que liga o final do 

trecho enterrado da linha eléctrica ao ponto de interligação.  
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Figura 3.23 – Implantação esquemática sobre a base cartográfica à escala 1:25 000 da solução estudada 

para o traçado do ramal de ligação à rede eléctrica nacional da central do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção (trecho aéreo). São apresentados (a vermelho) os limites Norte e Sul do SIC Rios Sabor e Maçãs, 

e delimitada (também a vermelho) a Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, 

estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor. Escala gráfica. 
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Figura 3.24 – Classes de ocupação do solo ao longo da solução  estudada para o traçado do ramal de 

ligação à rede eléctrica nacional da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. (ver Figura 3.23). 
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Quadro 3.5 – Características principais do  traçado de linha eléctrica analisado e identificado na Figura 3.24. 

Extensão (m) Extensão por uso do solo (m) 

Total SIC Resinosas Áreas agrícolas 

10640 290 1030 9610 

Reconhecendo que o traçado da linha se desenvolve em zonas onde a ocorrência de aves de grande 

porte é provável, a minimização dos seus impactes sobre a avifauna deverá assentar, muito especialmente e 

tal como referido no EIA do aproveitamento, nas características técnicas da linha eléctrica, por forma a 

reduzir a probabilidade de morte para as aves. Assim, serão adoptados dispositivos avisadores e protectores 

nos apoios e condutores da linha (e.g., bird flight diverter), de modo a torná-los mais facilmente visíveis e, 

consequentemente, diminuir o risco de colisão das aves. Por outro lado, serão instalados os apoios 

considerados como de menor risco (i.e., promotores de menor mortalidade) para as aves de grande porte, 

sendo ainda adoptados dispositivos dissuasores para impedir que os postes sejam utilizados como poiso, em 

particular junto à passagem dos cabos condutores e do cabo de guarda. O espaçamento entre os cabos 

eléctricos deverá também ser o maior possível, para uma linha de média tensão, de modo a evitar a 

electrocussão dos indivíduos de maior envergadura (ver Capítulo 6). 

Como antes referido, o trecho inicial da linha eléctrica, com cerca de 660 m de extensão, será 

enterrado. Da Figura 3.25 consta a representação desse trecho, que garante a não interferência com o vale 

do rio Angueira e com a área da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, integrada nas 

medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor. Esta ZPPN tem como um dos seus objectivos principais a 

conservação da avifauna rupícula, especialmente da águia-real (dois casais), da águia de Bonelli (um casal) e 

do abutre do Egipto, através do aumento dos recursos alimentares (criação de pastagens, pontos de água e 

alimentadores para perdiz e coelho, construção/reabilitação de pombais e reforço alimentar directo) e da 

criação de zonas de não caça na envolvente dos locais de nidificação. 

Os demais impactes resultantes da instalação do ramal de ligação à rede eléctrica e a forma de os 

minimizar são abordados detalhadamente no Capítulo 6 do presente EIA. 

Anota-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, e dos 

correspondentes Anexos I e II (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março) 

o ramal de interligação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção não está sujeito a avaliação específica de 

impacte ambiental, muito embora tenha merecido no presente Estudo de Impacte tratamento equivalente ao 

das demais componentes do Aproveitamento. 
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Figura 3.25 – Representação do traçado do trecho enterrado da linha eléctrica do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção (linha verde). O limite da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso é 

representado por uma linha vermelha. Escala gráfica. 

 

3.5 Tecnologias envolvidas 

3.5.1 Introdução 

A produção hidroeléctrica envolve tecnologias conhecidas há mais de um século, longamente testadas 

e seguras e que, devido à disseminação espacial dos centros electroprodutores, constituem um factor de 

desenvolvimento sócio-económico equilibrado e de ordenamento do território regional em que se inserem. 

Note-se, nesse âmbito, que a produção anual média de energia eléctrica prevista para o AHE de Algoso-

Senhora da Assunção (11.62 GWh), embora modesta, é da ordem de valor do consumo de energia eléctrica, 

em alta, média e baixa tensão, num dos concelhos onde o empreendimento se localiza – Vimioso. 

No que respeita aos processos tecnológicos envolvidos, julga-se que apenas os equipamentos que 

integram a instalação merecem menção específica. De facto, as obras de construção civil não envolvem 

aspectos relevantes, para além dos que se destacam no subcapítulo 3.10, embora no seu todo tivessem 

resultado numa solução para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção particularmente equilibrada em termos 

de inserção ambiental e, nesse sentido, sejam globalmente inovadoras. 
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3.5.2 Equipamentos a instalar  

Para além da conduta forçada e da própria linha de ligação à rede eléctrica nacional, dos restantes 

equipamentos a instalar no AHE de Algoso-Senhora da Assunção, a parte mais significativa inserir-se-á na 

central hidroeléctrica. Existem, contudo, outros equipamentos, como sejam os localizados no açude, na 

tomada de água para o circuito hidráulico de adução, na descarga do caudal ecológico, na passagem para 

toupeira-de-água da margem esquerda e na secção final do túnel que merecem também menção e que se 

passam a resumir. 

Assim, na tomada de água destacam-se os seguintes equipamentos: uma grelha metálica de barras 

verticais protegendo um orifício rectangular com 3.8 m de altura por 3.2 m de largura, e respectivo 

limpa-grelhas automático; duas comportas planas de guarda com 3.2 x 3.2 m
2
 cada; e um troço de conduta 

de aço DN3200, envolvida em betão a assegurando a transição, em pressão, para o emboquilhamento do 

túnel. 

A descarga de fundo com 3.5 x 3.5 m
2
 de área será equipada com duas comportas planas em série, 

uma de guarda e outra de regulação de caudais. A descarga de caudal ecológico, no remanescente que não 

é assegurado pelas passagens para peixes e toupeira-de-água, será equipada com uma conduta DN1000, 

que conduzirá a uma câmara de válvulas a jusante, na qual será instalada uma descarga livre para a 

atmosfera DN500, controlada por duas válvulas de guilhotina. 

Logo a montante da saída DN500, será feita uma picagem, também DN500, que alimentará uma 

pequena central de bombagem com 60 l/s de capacidade (duas bombas, uma de serviço e outra de reserva) 

destinada ao funcionamento da passagem para toupeira-de-água inserida na margem esquerda. 

Por fim, na extremidade de jusante do túnel, ou seja, na transição para a conduta forçada, prevê-se a 

execução de uma câmara de válvulas onde será instalada uma válvula de segurança, com fecho automático 

por sobrevelocidade em caso de rotura daquela conduta 

 Resumem-se, seguidamente, os principais equipamentos a instalar na central hidroeléctrica de Algoso-

Senhora da Assunção. 

Ponte rolante 

Para movimentação de equipamento de peso elevado, designadamente as turbinas e os geradores, em 

acções de carga, descarga ou reparação, serão instaladas no interior do edifício da central, próximo da face 

inferior da laje da cobertura, duas vigas onde será montada a ponte rolante de comando eléctrico para a 

carga até 16 t. 

Válvulas de isolamento das turbinas 

No circuito hidráulico de adução, imediatamente a montante de cada turbina, será instalada uma 

válvula de borboleta, de modo a isolar a turbina do circuito hidráulico de adução, na situação de grupo 

parado. 
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Turbinas e sistemas de regulação 

Foi prevista a instalação de duas turbinas iguais do tipo Francis de eixo horizontal com a potência 

global aproximada de 2 x 2.7 = 5.4 MW, dimensionadas para o caudal máximo de 2 x 4.5 = 9.0 m
3
/s e para 

queda útil de cerca de 70.3 m (rendimento médio global da central de 87.0%). 

A regulação do caudal turbinado por cada turbina será efectuada através do comando do respectivo 

distribuidor, de acordo com as indicações enviadas à unidade óleo-hidráulica pelo regulador do grupo após 

processamento das indicações provenientes do sistema de medição de nível situado na albufeira. Será 

igualmente prevista uma consola de operador a instalar no quadro geral da central para efectuar o comando 

manual do distribuidor de cada turbina. 

Geradores  

De acordo com a potência considerada para o aproveitamento em causa, prevê-se a instalação de dois 

geradores do tipo síncrono trifásico para 2.8 MVA com uma tensão de produção de 6.6 kV e uma velocidade 

de rotação síncrona de 750 rpm, cujo acoplamento será directo aos veios das turbinas. A excitação será do 

tipo Brushless, alimentada a partir do transformador dos serviços auxiliares. 

Transformador principal 

O transformador elevador para a ligação à rede eléctrica nacional terá os valores de 6.6 e 30 kV, 

respectivamente para a tensão nominal primária e secundária, e uma potência nominal de 5.8 MVA. Será do 

tipo em banho de óleo com conservador com instalação adjacente ao edifício da central e acesso pelo 

exterior. A ligação do transformador ao barramento de geração será efectuada por meio de cabos 

monopolares. 

Transformador dos serviços auxiliares 

A alimentação dos serviços auxiliares de corrente alternada da central será assegurada por um 

transformador abaixador para uma potência nominal de 100 kVA e uma relação de transformação de 

30/0.4 kV. 

Este transformador, a colocar no piso inferior da central, será em banho de óleo para instalação 

interior, sendo alimentado a partir do barramento 30 kV da central. 

A ligação deste transformador ao armário dos serviços auxiliares de corrente alternada e ao 

barramento de geração da central será efectuada em cabo. Ficará instalado numa cela vedada por rede 

metálica, junto às celas metálicas tipo monobloco de 30 kV, no piso superior. 

Celas de 6.6 kV 

O equipamento de 6.6 kV será instalado também no piso inferior da central, em celas metálicas tipo 

normabloco construídas em chapa de aço. 
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Em tais celas, será montada a seguinte aparelhagem de média tensão: i) interruptor-seccionador de 

saída do barramento de 6,6 kV; ii) disjuntores dos geradores 1 e 2; iii) transformadores de corrente para 

medida e protecção; iv) transformadores de tensão para medida e protecção; v) interruptor-seccionador-

fusível de protecção dos TTs; vi) interruptor-seccionador-fusível de protecção dos TN; vii) resistência de 

neutro (a instalar no piso inferior). 

Celas de 30 kV 

O equipamento de 30 kV será instalado no piso inferior, em celas metálicas tipo normabloco 

construídas em chapa de aço e compreenderá: interruptor-seccionador de saída do barramento; 

transformadores de corrente para medida, protecção e contagem; transformadores de tensão para medida, 

protecção e contagem; disjuntor de interligação; e interruptor-seccionador-fusível de protecção do TSA. 

Serviços auxiliares e contagem de energia 

Os serviços auxiliares serão alimentados a partir de duas fontes de energia distintas, uma em corrente 

alternada a 230/400 V proveniente do transformador dos serviços auxiliares e outra em corrente contínua 

proveniente do alimentador e da bateria de acumuladores a 24 V. Em termos genéricos, estas fontes 

alimentarão todos os sistemas e equipamentos auxiliares necessários ao funcionamento dos grupos, assim 

como as instalações eléctricas de iluminação e tomadas afectas à central. 

A contagem de energia recebida e fornecida pela central será efectuada em alta tensão, nos 30 kV, a 

partir de transformadores de medida. Os contadores a empregar serão do tipo multi-tarifa e indicação de 

ponta, sendo previstas contagens para energia activa e reactiva fornecida e recebida. O sistema deve incluir 

o hardware e software para telecontagem com cartão GSM. 

Sistema de comando e controlo 

O comando e o controlo dos grupos serão efectuados a partir do equipamento instalado no quadro 

geral da central, situado no piso superior do edifício, que centralizará as funções de comando e controlo a 

partir das informações provenientes do nível de água na albufeira, das turbinas, dos geradores e dos 

sistemas associados aos serviços auxiliares. 

Uma vez que a central se destina a funcionamento abandonado, as sequências de arranque e paragem 

dos grupos serão controladas por meio de um autómato programável, o qual terá igualmente a seu cargo os 

processamentos das sinalizações e das comunicações com o exterior. A interface do operador com o 

autómato será efectuada através de uma consola, a qual será dotada com o software de gestão adequado ao 

funcionamento dos grupos. Existirá ainda um PC destinado à supervisão local do funcionamento da central. 

A transmissão de informações e de comandos entre o açude e a central será efectuada por meio de 

cabos de telecomunicação instalados no interior do túnel e ao longo da conduta forçada. 
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Para o acompanhamento de proximidade do funcionamento da central será previsto um sistema de 

mensagens para telemóvel, onde serão indicadas as situações anómalas ocorridas que requeiram a 

deslocação de técnicos, ou do operador, ao respectivo local. 

A supervisão à distância do funcionamento da central será efectuada através da instalação de um 

sistema de controlo remoto, o qual vai ficar ligado ao sistema de exploração da mesma através da rede de 

comunicação GSM e/ou fixa. 

 

3.6 Caracterização funcional do aproveitamento 

Como referido, o AHE de Algoso-Senhora da Assunção destina-se exclusivamente à produção de 

energia eléctrica. Trata-se de um aproveitamento com exploração a fio-de-água, que utiliza os caudais 

disponíveis no rio Angueira após terem sido satisfeitas prioritariamente todas as reservas previstas, afectas a 

usos consumptivos (rega e abastecimento urbano) e a fins ecológicos (caudal ecológico e para as passagens 

para peixes e para toupeira-de-água). A exploração da central hidroeléctrica será automática, ou seja, 

funcionará em regime dito abandonado.  

Em face do atrás descrito e caracterizado no presente capítulo, resumem-se mo Quadro 3.6 as 

principais características funcionais e construtivas do Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da 

Assunção
1
. 

Quadro 3.6 (1/3) – Resumo das principais características do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

Localização

Freguesias Algoso e S. Martinho do Peso

Concelho Vimioso e Mogadouro

Distrito Bragança

Curso de água Rio Angueira

Bacia hidrográfica Rio Douro

Características hidrológicas e energéticas

Áreas das bacias hidrográficas na secção (km2):

Do açude 551.3

Da restituição 555.7

Precipitação média anual (mm) 720

Escoamento médio anual (mm) 250

Afluência média anual (hm3) 137.8

Caudal de ponta da cheia centenária (m3/s) 920

Volume anual médio consumido a montante do açude (hm3)

Rega 3.90

Abastecimento urbano 0.26

Total 4.16

Volume médio anual sobrante (Vsob) (hm3) 133.7

Caudal modular sobrante (Qmod) (m3/s) 4.24

Caudais ambientais (ecológicos e afectos às transposições para fauna) (l/s) variáveis entre 120 e 980

Volume anual médio reservado para fins ecológicos (hm3) 8.57

Caudal máximo derivável (Qmax) (m3/s) 9.0

Relação Qmax/Qmod 2.12

Volume médio anual turbinado (Vturb) (hm3) 68.48

Relação Vturb/Vsob 0.51  
                                                
 
1
 Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Estudo de Viabilidade Técnico-económica. Hidroerg, Outubro de 2014.  
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Quadro 3.6 (2/3) – Resumo das principais características do AHE de Algoso Senhora da Assunção. 

Características hidrológicas e energéticas (continuação)

Queda (m)

Bruta relativa ao nível de retenção normal, Nrn 73.9

Útil de cálculo da energia 72.5

Útil de dimensionamento da potência 70.3

Potência total a instalar (duas turbinas) kW 2 x 2700 = 5400

Produção anual média (GWh) 11.622

Exploração a fio-de-água 

Açude

Açude de betão com de soleira descarregadora, tomada de água e dispositivos de transposição para fauna 

Vão do açude e obras conexas 68.28

Cotas/níveis da superfície livre

Cota do terreno natural (talvegue) 403.0

Cota da crista da soleira descarregadora - nível de retenção normal, Nrn 406.8

Níveis relativos ao caudal de ponta da cheia centenária, imediatamente a:

- jusante do açude (situação actual) 409.6

 - montante do açude (NMC) 411.5

Cota do topo dos remates laterais 412.0

Altura da soleira descarregadora acima do terreno natural relativa ao nível de retenção normal, Nrn 3.8

Características da albufeira para a cota do nível de retenção normal, Nrn

Volume armazenado (m3) 25351

Área inundada (m2) 12820

Profundidade média (m) 1.98

Soleira descarregadora

Desenvolvimento (m) 39

Caudal de dimensionamento (T=100 anos) (m3/s) 920

Caudal de dimensionamento da tomada de água (m3/s) 9.0

Tomada de água lateral submersa (margem esquerda)

Cota da soleira 405.0

Vão (m) 14.0

Orifício com 3.8 x 3.2 m2, equipado com uma grelha metálica e  limpa-grelhas automático

Duas comportas planas de guarda

Número 2

Dimensões de cada comporta (m2) 3.2 x 3.2 

Transição para o emboquilhamento do túnel (em pressão e envolvida em betão) DN3200

Descarga de fundo 

Cota da soleira 403.0

Dimensões da comporta plana (m2) 3.5 x 3.5

Capacidade máxima de vazão para a cota do nível de retenção normal, Nrn (m3/s) 44

Dispositivos para os caudais ecológico e transposição faunística

Caudal de dimensionamento da descarga livre para a atmosfera DN500 (l/s) 980

Margem esquerda - passagem para toupeira-de-água

Comprimento total da caleira rectangular de betão parcialmente naturalizada (m) aprox. 130 

Caudal da central de bombagem alimentada por uma picagem DN500 60

Margem direita - passagem para peixes e toupeira-de-água

Bacias sucessivas separadas por septos, com orifícios submersos e descarregadores superficiais

Túnel

Inserido na margem esquerda e com escoamento em pressão

Desenvolvimento  (m) 1615

Declive da soleira  (%) 1.2

Área aproximada da secção transversal (m2) 10

Cota do eixo na secção extrema de:

- montante 403.8

- de jusante 385.0

Câmara de válvulas a jusante

Conduta forçada

Instalada à superfície do terreno, apoiada em maciços de betão e com maciços de amarração e juntas de dilatação

Material Aço soldado

Comprimento  (m) 150  
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Quadro 3.6 (3/3) – Resumo das principais características do AHE de Algoso Senhora da Assunção. 

Túnel

Inserido na margem esquerda e com escoamento em pressão

Desenvolvimento  (m) 1615

Declive da soleira  (%) 1.2

Área aproximada da secção transversal (m2) 10

Cota do eixo na secção extrema de:

- montante 403.8

- de jusante 385.0

Câmara de válvulas a jusante

Conduta forçada

Instalada à superfície do terreno, apoiada em maciços de betão e com maciços de amarração e juntas de dilatação

Material Aço soldado

Comprimento  (m) 150

Diâmetro  (mm) 1800

Cotas aproximadas de inserção

Secção de montante 385.0

Secção de jusante (cota do eixo da roda da turbina) 333.65

Central hidroeléctrica

Central hidroeléctrica exterior, na margem esquerda do rio Angueira, em regime abandonado e exploração automatizada

Cota na secção de restituição

Para o caudal de ponta da cheia milenária (920 m3/s)  337.4

Para o caudal máximo derivável (Qmax=9.0 m3/s)  332.9

Caudal de dimensionamento, Qmax (m3/s) 2 x 4.5 = 9.0

Turbinas

Número 2

Tipo de turbina Francis de eixo horizontal

Potência (MW) 2 x 2700 = 5400

Cota dos eixos 335.9

Geradores

Número 2

Tipo Síncrono

Ligação à rede eléctrica nacional

Ponto de interligação no apoio 79 da LMT (30 kV) Mogadouro-Palaçoulo

Potência de ligação (kVA) 5600

Ramal de ligação

Constituição 30 kV 1x3x1 AL4 55 mm2

Comprimento 11.3 km  

 

3.7 Projectos complementares e subsidiários  

3.7.1 Considerações prévias 

Em termos de projectos e das correspondentes empreitadas, a execução do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção compreende duas componentes fundamentais e aglutinadoras: as obras de construção civil e o 

fornecimento, montagem, regulação e ensaio dos equipamentos. Naquela primeira componente incluem-se 

os projectos e a execução da totalidade das obras de construção civil que resultam na materialização do 

aproveitamento e que asseguram a sua posterior exploração. Assim, e para além dos projectos para 

concurso e de execução da obra de retenção, do circuito hidráulico e da central hidroeléctrica, aquela 

componente engloba, de modo complementar, o estudo e a execução dos acessos viários necessários à 

construção do aproveitamento e à sua posterior manutenção e exploração. Julga-se que o desvio provisório, 

pela simplicidade da solução prevista (fundamentalmente apoiada na utilização da descarga de fundo do 

açude) e pelo seu carácter perfeitamente circunscrito no tempo, não constitui um projecto complementar. 
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Em termos de equipamentos, podem-se distinguir os que fazem parte integrante do conjunto obra de 

retenção/circuito hidráulico/central hidroeléctrica e os que concretizam a ligação à rede eléctrica nacional. Os 

equipamentos incluídos naquele primeiro conjunto respeitam à conduta forçada, aos equipamentos 

hidromecânicos (grelhas, comportas e válvulas) e, fundamentalmente no âmbito da central hidroeléctrica, aos 

equipamentos electromecânicos e eléctricos, embora seja ainda de registar a central de bombagem afecta ao 

sistema de transposição da toupeira-de-água a executar na margem esquerda do rio Angueira. A instalação 

da linha de interligação à rede eléctrica nacional dará lugar a uma empreitada específica e complementar, 

que compreenderá também o respectivo projecto, uma e outro com forte intervenção da EDP Distribuição, 

SA., designadamente no que respeita ao ramal de ligação aéreo, o qual será entregue quando da ligação do 

aproveitamento à rede eléctrica. 

 

3.7.2 – Acessos rodoviários 

O acesso viário aos diversos órgãos que compõem o circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, nomeadamente por parte de veículos pesados, será fundamentalmente efectuado através de 

caminhos existentes, que, aliás, abundam na zona, solução que limita, de modo muito significativo, os 

impactes negativos inerentes à abertura de novos caminhos (Figuras 3.26 e 3.27). Sempre que necessário, 

tais caminhos serão beneficiados, mediante regularização do pavimento ou rectificação do traçado, e 

localmente prolongados. 

 

Figura 3.26 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acessos rodoviários sobre a base cartográfica à escala 

1/25 000. 
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Assim e como se documenta nas Fotografias 3.11 a 3.13, o acesso ao açude pela margem direita 

far-se-á a partir de um caminho existente, em condições já hoje muito aceitáveis, que liga a povoação de 

Algoso à ponte antiga sobre o rio Angueira, do qual parte uma derivação que se prolonga para a secção do 

açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, conforme é bem visível na planta, por exemplo, da 

Figura 3.5 (escala 1/5 000) ou na fotografia aérea da Figura 3.27.  

  

Figura 3.27 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acessos rodoviários sobre a fotografia aérea (sem 

escala). 

Se, durante a construção do açude, se concluir ser de aceder, também pela margem direita, às zonas 

de obra localizadas na margem esquerda do rio Angueira, muito pertinentemente, tendo em vista a remoção 

do material de escavação do túnel, haverá que executar uma passagem provisória sobre o rio Angueira, para 

o que poderá ser utilizada a ensecadeira necessária à construção do açude e infra-estruturas anexas. Tal 

passagem, que está esquematizada na Figura 3.28, deverá inserir-se sensivelmente na secção do actual 

açude de pedra semi-destruído, bem visível nas Fotografias 3.1 e 3.4, provavelmente e como antes 

mencionado, sobre a ensecadeira de montante do açude, mas deixando sempre um vão livre por forma a 

assegurar o escoamento para jusante dos caudais do rio Angueira afluentes em regime natural a tal secção. 

A passagem será retirada logo que se torne dispensável para a efectivação da obra. 
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Figura 3.28 – Acesso a partir da margem direita à zona do açude e do emboquilhamento de montante do 

túnel do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acesso a partir da margem esquerda à zona do 

emboquilhamento do túnel e estruturas conexas do açude. Pormenor: trechos a melhorar e a construir 

provisoriamente.   

 

 

Fotografia 3.11 – Vista (na direcção da 

povoação de Algoso) sobre o acesso existente ao 

local do açude. 
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Tanto na fase de construção como na de exploração, em alternativa à utilização da margem direita 

para alcançar as infra-estruturas do açude localizadas na margem esquerda do rio Angueira, poder-se-á 

utilizar o acesso que, nesta última margem, estabelece a ligação entre a povoação de Valcerto e a ponte 

medieval sobre o rio Angueira, o qual é bem visível na Fotografia 3.14. Para o efeito, haverá que proceder a 

rectificações pontuais do mesmo e executar um curto prolongamento terminal (Figuras 3.28 e 3.29), para o 

que na concepção do açude e das estruturas conexas inseridas naquela margem já foi prevista a plataforma 

que comportará esse acesso, conforme se assinala nas Figuras 3.9, 3.13 e 3.15.  

Exclusivamente durante a fase de exploração do Aproveitamento e complementando o acesso a partir 

de Valcerto, poder-se-á vir a equacionar a possibilidade de o acesso à margem esquerda do açude por 

pessoas e veículos ligeiros utilizar a ponte medieval na travessia do rio Angueira. A concretização deste 

acesso estará naturalmente dependente da consolidação da ponte de Algoso e do levantamento da actual 

proibição de circulação automóvel sobre o seu tabuleiro. 

Observa-se que não será necessário executar qualquer acesso ao longo do traçado e para construção 

do túnel, uma vez que a obra se desenvolverá em duas frentes, a partir dos extremos de montante e de 

jusante, ou seja, mediante utilização dos acessos antes descritos e do relativo ao trecho terminal do circuito 

hidráulico, cuja descrição se segue. 

O acesso ao troço de jusante do túnel, incluindo ao seu emboquilhamento, à conduta forçada e à 

central hidroeléctrica não apresenta qualquer dificuldade, uma vez que beneficia do traçado antigo da EN 219 

que conduzia à ponte velha sobre o rio Angueira. Haverá apenas que executar também um curtíssimo troço 

de acesso à plataforma do edifício da central, cuja apresentação em perfil longitudinal se considera, portanto, 

dispensável. 

 

Fotografia 3.12 – 

Pormenor do acesso 

entre a povoação de 

Algoso e a zona do 

açude do 

aproveitamento, 

vendo-se, ao longe, o 

trecho terminal, já na 

zona do açude. 

Trecho terminal, anexo à 

zona do açude, do acesso a 

partir da povoação de 

Algoso. 
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Fotografia 3.13 – Zona muito próxima 

da secção de inserção do açude. A 

viatura estacionada evidencia a 

proximidade do acesso existente. 

 

 

Localização do açude 
do aproveitamento

Zona ampliada

 

Fotografia 3.14 – Secção de implantação do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Vista do 

Castelo de Algoso sobre o rio Angueira. 
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Figura 3.29 – Acesso rodoviário à zona do açude, infra-estruturas conexas e do emboquilhamento de 

montante do túnel do AHE de Algoso-Senhora da Assunção pela margem esquerda do rio Angueira, a partir 

da povoação de Valcerto. Base cartográfica à escala 1/25 000. A laranja, acesso existente, a azul, trechos do 

acesso existente a rectificar, a verde, prolongamento a executar. 

 

No que respeita à pormenorização do acesso à central do AHE de Algoso, prevê-se o melhoramento 

numa extensão de cerca de 90 m de um caminho existente, de acesso ao rio Angueira (trecho 1 da 

Figura 3.30), complementado pela execução de um novo trecho, com cerca de 40 m para acesso à central 
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(trecho 2 da mesma Figura). Este último trecho compreenderá uma zona alargada, adjacente ao portão da 

central, para manobra e estacionamento de veículos.   

Conduta

forçada

1

2

Acesso a melhorar (90m)

Acesso a construir (40m)

1

2

0 50 100 150 200 250m

 

Figura 3.30 – Acesso à central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Pormenor: trechos a melhorar e a 

construir. Base cartográfica à escala 1/5 000.  

 

Por fim refira-se que, não obstante a caracterização dos acessos levada a cabo no presente EVTE ter 

utilizado informação topográfica apenas às escalas 1:25 000 e 1:5 000, ainda que complementada por 

fotografia aérea à escala 1:15 000 e imagem disponibilizada no Google Earth, julga-se que traduz muito de 

perto a situação previsível de afectação de caminhos à construção e exploração do aproveitamento 

hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção, uma vez que, exceptuando os curtíssimos trechos novos a 

construir, tais acessos foram repetidamente utilizados aquando dos sucessivos reconhecimentos locais 

efectuados.  

Na Figura 3.31 esquematiza-se o perfil transversal tipo dos trechos de acesso (em macadame, ou 

seja, sem revestimento betuminoso) em que seja necessário proceder a melhoramento ou a prolongamento. 

O perfil longitudinal do acesso, existente já na sua totalidade entre a povoação de Algoso e a secção do 

açude do aproveitamento é apresentado na Figura 3.32 
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Figura 3.31 – Perfil transversal tipo dos trechos de acesso objecto de melhoramento ou prolongamento.  
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Figura 3.32 – Perfil longitudinal do acesso existente entre a povoação de Algoso e um local próximo do 

açude do Aproveitamento.  

 

Em termos de afectações, a localidade de Algoso será temporariamente interferida pela circulação de 

veículos prevista durante a construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Todavia e não obstante 

ainda não se dispor de cartografia adequada à finalidade, prevê-se uma eventual ripagem para nascente do 

acesso que ladeia a povoação e se dirige para o local de implantação do açude, por forma a afastá-lo do seu 

núcleo, e esquematizou-se o traçado da ligação ao estaleiro, que se descreve no subcapítulo seguinte 

(Figura 3.33). 

Caso se confirme a utilização alternativa ou complementar do acesso a partir da margem esquerda 

para aceder à zona de implantação do açude e ao emboquilhamento de montante do túnel, a povoação de 

Valcerto poderá também ser afectada pela circulação de veículos. Não obstante, essa afectação será 

também temporária e muito pontual, sendo que a rede de acessos existente permitirá que o trecho final do 

acesso contorne a povoação de Valcerto, reduzindo quaisquer impactos decorrentes da circulação viária. 
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Figura 3.33 – Principais acessos a utilizar por veículos pesados entre o estaleiro do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção e as duas frentes de obra. Base cartográfica à escala 1/25 000. 

 

Faz-se notar que, tendo em conta as obras requeridas para a construção do empreendimento e os 

acessos a utilizar, os transportes em veículos pesados, nomeadamente dos inertes resultantes da escavação 

das fundações do açude e do túnel, serão limitados e espaçados. De acordo com o cronograma apresentado 

no Quadro 6.2, do Capítulo 6, as obras de construção do túnel, do açude e da central, que requerem o 

transporte mais frequente de materiais em veículos pesados, decorrerão numa envolvente de onze meses. 

Os acessos serão utilizados com muito pouca frequência após a conclusão das obras, pois a central terá 

exploração automática, em regime dito abandonado, e as obras de construção civil não carecem de trabalhos 

de manutenção significativos. Se for julgado conveniente, alguns dos acessos estritamente subsidiários da 

realização da obra poderão ser removidos e as condições antecedentes repostas, ou vedados ao público, 

neste caso, com excepção para os moradores locais ou para outras pessoas afectas a trabalhos agrícolas, 

florestais e afins. 
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3.7.3 – Estaleiro, escavação do túnel e escombreira 

Por força do traçado alongado e extenso do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, o estaleiro deverá ser implantado numa posição central, por forma a reduzir os percursos em obra, 

tendo em conta as frentes de trabalho extremas relativas à execução, por um lado, do açude e da zona de 

montante do túnel e, por outro lado, da zona de jusante do túnel, da conduta forçada e da central 

hidroeléctrica.  

A dimensão, os tipos específicos de obras envolvidos e os processos de construção previstos indicam 

que será suficiente dispor de um estaleiro, único ou principal, mobilizando uma área reduzida. De facto, na 

execução das componentes determinantes, relativas ao açude e obras conexas e ao edifício da central, será 

utilizado betão proveniente da central de betão pronto mais próxima. As armaduras e cofragens serão 

montadas no estaleiro ou em instalações próximas apropriadas, conforme é habitual em obras semelhantes. 

Haverá, assim, que reservar uma área, que se avalia em cerca de 2 500 m
2
, destinada também a 

escritórios para apoio e gestão das empreitadas, a instalações sociais e a instalação industriais 

(armazenamento temporário de viaturas, tubagens e materiais de construção diversos). 

Em rigor, a localização do estaleiro deverá ser objecto de proposta do empreiteiro, face à sua 

programação da obra, em termos de funcionalidade da execução e do número de frentes de trabalho – ver 

item antecedente e Figura 3.33 -, e requer aprovação pelas entidades oficiais com competência na matéria. 

Reconhece-se, contudo, que não obstante o seu carácter temporário, o estaleiro deve ser localizado de forma 

a minimizar o impacte local, sobretudo no que se refere à degradação da flora e do solo, à interferência com a 

ocupação e o uso do solo e com áreas com estatuto de protecção e à redução da circulação rodoviária.  

Nestes termos e atendendo aos acessos a afectar à construção e, posteriormente, à exploração do 

empreendimento e, muito especialmente, aos caminhos já existentes, à ocupação do solo e à topografia do 

terreno, admite-se que o estaleiro se possa situar nas proximidades da localidade da Algoso, beneficiando do 

traçado da EN 219, conforme se esquematizou na já mencionada Figura 3.33. Acresce que tal localização 

assegura a inserção do estaleiro fora do perímetro urbano de Algoso (tanto quanto revela a cartografia 

disponível, e, especialmente, a fotografia área), bem como da zona com estatuto de protecção especial de 

índole ambiental (Capítulo 4). 

No caso do AHE de Algoso-Senhora da Assunção assumem alguma relevância os produtos de 

escavação a levar a depósito em escombreira, essencialmente provenientes da escavação do túnel. Tendo 

em conta o comprimento e a secção transversal desta componente de obra (1 615 m e 9.8 m
2
, 

respectivamente), bem como as escavações localizadas necessárias à fundação do açude e da central, 

admite-se que o volume de escavação possa rondar os 29 000 m
3
. Deste volume, admite-se que parte dos 

materiais escavados possa ser utilizada na plataforma da central e no arranjo do trecho terminal do acesso ao 

açude, devendo o restante (cerca de 26 400 m
3
) ser conduzido a depósito. 
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Dada a inserção do Aproveitamento em apreço numa Zona de Protecção Especial (ZPE) e Sítio de 

Importância Comunitária (SIC), considerou-se adequado solicitar à Câmara Municipal de Vimioso a indicação 

de possíveis locais a afectar à escombreira, de preferência já utilizados pela Autarquia e que não 

interferissem com aquela zona de protecção. Em resultado, foi recomendada a localização que é identificada 

na Figura 3.33 antecedente. 

Não obstante, uma vez que tal localização se insere muito próximo do limite da zona com estatuto de 

protecção, admitiu-se uma localização alternativa para a escombreira, também representada na Figura 3.33, 

em conjunto com as pequenas zonas de depósito consideradas adicionalmente na área da central e no trecho 

terminal do acesso ao açude. 

Importa acentuar que o volume de escombros a levar a depósito faz antever que, em média, sejam 

efectuados quatro transportes em camião/dumper, por boca do túnel e por dia. Em alternativa, podem ser 

criados localmente, tão próximo quanto possível de cada uma daquelas bocas, depósitos provisórios, de 

modo a concentrar a remoção dos escombros para fora do perímetro da obra em apenas um a dois dias por 

semana. Admite-se ainda que, não obstante a escavação do túnel avançar necessariamente em duas frentes, 

se afecte à frente de jusante a escavação ao longo de um maior comprimento do túnel, de modo, não só a 

beneficiar da proximidade dos acessos aí existentes, mas, sobretudo, a reduzir o volume e o consequente 

transporte de escombros a partir da boca de montante, inserida numa zona ambientalmente mais sensível.  

Considera-se relevante documentar a eventual interferência do estaleiro e das escombreiras com a 

rede hidrográfica local. Não obstante por ora se não dispor de cartografia detalhada abrangendo toda a área 

interferida mais detalhada, optou-se por proceder à ampliação da cartografia existente sensivelmente para a 

escala 1:20 000, de modo a acentuar as linhas de água na zona de inserção do aproveitamento, incluindo nas 

áreas previstas para aquelas componentes, conforme se esquematiza na Figura 3.34.  

Importa mencionar que, exceptuando o rio Angueira e, eventualmente, as ribeiras assinaladas na 

anterior figura, do Prado, da Ponte de Pau e das Lagas, os demais cursos de água apresentem caudais 

apenas na época das chuvas tendo carácter temporário e de certa forma torrencial. A confluência da ribeira 

do Prado localiza-se perto da secção da ponte velha sobre o rio Angueira, ou seja, entre as secções do açude 

e da central e, portanto, dentro do perímetro hidráulico interessado pelo aproveitamento. As confluências das 

ribeiras da Ponte de Pau e das Lagas com o rio Angueira inserem-se já fora daquele perímetro, a primeira, a 

montante do açude e, a segunda, a jusante da central hidroeléctrica.  

Existem ainda outras duas pequenas ribeiras, também destacadas na mesma Figura, com confluência 

ainda mais a jusante do que a da ribeira das Lagas e cujas cabeceiras se desenvolvem sensivelmente até às 

zonas por ora previstas para o estaleiro e para as duas alternativas de localização da escombreira principal. 

Admite-se que a localização do estaleiro careça de uma pequena translação (por enquanto impossível de 

concretizar, por falta de cartografia adequada), de modo a não interferir com as linhas de água que nascem 

nas suas imediações. 
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Figura 3.34 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Estaleiro, escombreiras e linhas de água. Escala 

gráfica. 

  

Em conformidade com o descrito no Capítulo 6 do presente EIA, refere-se que as áreas temporária de 

estaleiro e definitiva da escombreira principal serão objecto de medidas específicas de minimização de 

impactes, que envolvem, por exemplo, a recolha e o tratamento de quaisquer resíduos e, no caso específico 

da escombreira principal, a selagem e o tratamento superficial. 
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3.7.4 Ligação à rede eléctrica nacional 

Os elementos à data disponíveis sobre o traçado e as características da interligação à rede eléctrica 

nacional do AHE de Algoso-Senhora da Assunção foram objecto da parte final do subcapítulo 3.4.4, não 

sendo passíveis de mais detalhe enquanto não for elaborado o correspondente projecto da execução.  

Acentua-se que aquele item contém a esquematização do traçado proposto para o ramal de 

interligação (parte aérea) – Figura 3.23 –, tendo em conta os elementos de base disponíveis e a necessidade 

de minimizar os impactes imputáveis à ligação à rede, não só de natureza visual, mas também ligados à 

protecção da avifauna e da flora e à interferência com outros valores naturais ou construídos a proteger. 

Contém também referência aos dispositivos protectores e avisadores da avifauna, a colocar ao longo da 

linha, quer nos seus apoios, quer nos cabos condutores de energia. Refere-se, por fim, o enterramento do 

trecho inicial da linha (660 m), permitindo eliminar todos os impactes desse trecho sobre a avifauna.  

 

3.8 Programação temporal do aproveitamento 

3.8.1 Fase de construção 

Na presente fase de estudo, prevê-se que a execução do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

decorra sensivelmente em conformidade com o cronograma da Figura 3.35 elaborado tendo em conta, para 

além das fases de projecto e de execução do aproveitamento, as principais etapas do processo de 

licenciamento, em conformidade com a legislação aplicável e no pressuposto de emissão de Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) favorável.  

Regista-se que, embora só após a elaboração do Projecto para Concurso do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção seja possível planear com rigor o tempo efectivamente necessário à realização do 

empreendimento, a experiência, já significativa, que a Hidroerg detêm no âmbito permite antever que a 

execução das obras de construção civil e o fornecimento, a montagem, o ensaio e a recepção (após marcha 

semi-industrial) dos equipamentos requeiram cerca de 19 meses, como representado no cronograma da 

Figura 3.35. 

Anota-se que o prazo previsto para a execução das obras de construção civil (cerca de 17 meses) é 

fortemente condicionado pela execução do túnel. Para respeitar aquele prazo, será necessário dispor de 

quatro frentes de trabalho simultâneas, referentes à execução, em duas dessas frentes, do açude e obras 

conexas e da central, subestação e conduta forçada e, nas restantes duas frentes, do túnel, cuja escavação 

deverá progredir a partir, tanto de montante, como de jusante, embora seja possível reduzir temporalmente a 

escavação numa das frentes do túnel, se tal for considerado ambientalmente necessário. 

No pressuposto de que o fabrico dos equipamentos hidromecânicos, electromecânicos e eléctricos se 

inicie logo após a adjudicação da respectiva empreitada, prevê-se também para tal empreitada a duração de 

17 meses, compreendendo três períodos distintos, o primeiro referente à encomenda, o segundo ao estudo e 
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fabrico e o último, ao fornecimento, montagem e ensaio dos equipamentos após a execução das 

correspondentes obras de construção civil. A instalação da linha de interligação à rede eléctrica do SEP 

deverá processar-se num período de seis meses, praticamente coincidente com o da montagem dos 

equipamentos. 

No Capítulo 6 e no âmbito das medidas de minimização é apresentado um cronograma detalhado da 

fase de obra que procura, face aos impactes identificados no Capítulo 5 do EIA, minimizar as consequências 

negativas da fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nomeadamente sobre a fauna 

existente no local do empreendimento. 

 

3.8.2 Fase de exploração  

Nos termos da legislação aplicável, designadamente do Decreto-lei 226-A/2007, de 31 de Maio, e suas 

alterações, o prazo da concessão do AHE de Algoso-Senhora da Assunção deverá constar do respectivo 

contrato de concessão para captação de água para produção de energia eléctrica ou de título afim.  

Apesar de não existirem actividades relevantes durante a fase de exploração do aproveitamento, para 

além das que concretizam a rotina de exploração diária da central e das requeridas pela manutenção 

preventiva e correctiva das infra-estruturas de construção civil e dos equipamentos, realçam-se seguidamente 

algumas especificidades que se julga ilustrarem a boa integração e adequabilidade da forma prevista de 

produção de energia a partir das afluências no rio Angueira. 

A central hidroeléctrica funcionará em modo dito automático, não sendo, por conseguinte, necessária a 

presença em permanência de um operador. Haverá, contudo, um responsável local pela exploração do 

aproveitamento que se deslocará à central periodicamente e sempre que para tal seja solicitado pelo sistema 

de teletransmissão de alarmes para o efeito instalado naquela central. Anota-se que será proporcionada 

formação adequada a tal responsável e devido enquadramento, por técnicos especialistas na exploração de 

centrais hidroeléctricas. 

Durante a estiagem, quando se espera que a central do aproveitamento esteja frequentemente inactiva 

por inexistência de caudais turbináveis, proceder-se-á a uma manutenção anual dos equipamentos 

instalados, das construções e dos acessos permanentes. A manutenção dos equipamentos será devidamente 

programada e executada por pessoal especializado da empresa, recorrendo-se, para o restante, a pessoal 

local contratado para esse efeito. 

Salienta-se que, durante a fase de construção, o dono da obra estará obrigado a garantir o 

cumprimento das normas de segurança que venham a ser estabelecidas para o aproveitamento, bem como a 

assegurar a manutenção e conservação de todos os órgãos hidráulicos de exploração e de segurança, 

mediante a implementação e a observância dos controlos de segurança regulamentados.  
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Actividade      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Entrega do EVTE e do EIA

Procedimento de AIA e emissão da DIA Licenciamento

Reconhecimento do Interesse Público 

Topografia de pormenor e cadastro

Projecto de Concurso e RECAPE

Aprovação do RECAPE e emissão da 

declaração de conformidade ambiental  do 

projecto de execução

Emissão de licença de estabelecimento e do 

contrato de concessão
Licenciamento

Aquisição de terrenos

Concursos e adjudicações

Empreitada de construção civil

Empreitada dos equipamentos Projecto para Concurso

Empreitada da linha de ligação à rede eléctrica 

nacional

Ensaios e recepção

Construção do empreendimento

Mês

Ano

3 421

 

Figura 3.35 – Cronograma físico da implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 
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3.8.3 Fase de desactivação  

A consideração da fase de desactivação no EIA decorre da exigência legal (Decreto-lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março) de avaliar os 

impactos que tal fase gera nos descritores naturais e sociais que, pela sua relevância, foram adoptados para 

analisar os impactos que se prevê possam ser provocadas pelo Aproveitamento de Algoso-Senhora da 

Assunção, conforme especificado no Capítulo 4. 

Por outro lado, de acordo com a legislação em vigor sobre utilização de recursos hídricos  (art.º 35.º do 

Decreto-Lei 226-A/2007, de 31 de Maio, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/2012, de 29 de Agosto), 

“com o termo da concessão e sem prejuízo do disposto no respectivo contrato, revertem gratuitamente para o 

Estado ( ... que deles toma posse administrativa ...) os bens e meios àquela directamente afectos, as obras 

executadas e as instalações construídas no âmbito da concessão”. Contudo, é provável que após o limite do 

prazo de concessão, as infra-estruturas e instalações possam continuar afectas à produção de energia 

eléctrica, mediante prorrogação da concessão, atribuição de nova concessão ou de um outro eventual 

enquadramento legal que vigore nessa data, caso em que não haverá lugar à desactivação. Se assim não for, 

a desactivação, no pressuposto que terá em vista a reposição total ou parcial da situação existente 

anteriormente à implementação do Aproveitamento, poderá compreender o desmantelamento do açude, da 

conduta forçada, da central hidroeléctrica e da linha de ligação à rede eléctrica nacional, sendo que no caso 

da principal componente do circuito hidráulico – o túnel – haverá apenas que proceder ao seu tamponamento.  

Embora envolvendo uma decisão que não compete ao promotor do Aproveitamento, admite-se que 

possa haver vantagem em manter algumas infra-estruturas e instalações que, assim, não serão 

desmantelados, com ênfase para o edifício da central, mesmo que lhe seja destinada uma utilização 

alternativa que, assim, beneficiará de um espaço construído com significativa qualidade, e o ramal de 

interligação à rede eléctrica, mediante a sua integração na rede de distribuição de energia eléctrica às 

localidades circunvizinhas.  

 

3.9 Localização detalhada do aproveitamento 

3.9.1 Localização administrativa 

A localização do empreendimento, em âmbito distrital, concelhio e de freguesia, foi já referida e 

representada graficamente no subcapítulo 3.3.  

 

3.9.2 Localização em relação a áreas sensíveis ou com estatuto especial 

Como referido no subcapítulo 2.4, a área de influência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

encontra-se integrada na Zona de Protecção Especial Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037, Decreto-Lei nº 384-
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B/99, de 23 de Setembro) e no Sítio (SIC) da Rede Natura 2000 Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021, 

Resolução de Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto) – Figura 2.1. 

Em termos de ordenamento do território e analisando as cartas de condicionantes dos Planos 

Directores Municipais (PDM) de Mogadouro e de Vimioso, constata-se que o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção se desenvolverá em zonas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) – áreas com 

risco de erosão, áreas ameaçadas por cheias e leitos dos cursos de água –, única condicionante nas áreas 

intersectadas pelas diferentes componentes do projecto (ver Anexo 1). 

De acordo com as cartas de ordenamento constantes dos PDM dos mencionados concelhos, 

identificam-se na zona directamente afectada pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção somente espaços 

não urbanos, sendo afectados espaços naturais e florestais (ver Anexo 1).  

 

3.10 Materiais e equipamentos a utilizar na construção do empreendimento  

Seguem-se algumas considerações essenciais relativas aos materiais e processos de construção mais 

relevantes do empreendimento, reconhecendo-se, contudo, que se trata de matéria a reanalisar e a precisar 

na fase subsequente de projecto de execução do aproveitamento. 

Relativamente ao açude localizado no rio Angueira, a caracterização geológica e geotécnica efectuada, 

que foi integrada no EVTE e que se encontra resumida no subcapítulo 4.3 do presente EIA, deixa antever 

uma fundação sólida, estável, indeformável e praticamente impermeável. De facto, o perfil de meteorização 

da rocha é quase nulo e o maciço rochoso apresenta-se compacto e duro. Nestas condições, para abertura 

das fundações haverá essencialmente que remover eventuais blocos soltos e a camada superficial de solo, 

depois do que se prosseguirá com a escavação geral, até à profundidade máxima de cerca de 1.5 m, 

compatível com o encastramento do açude e dos respectivos remates laterais de ala, mediante o recurso a 

martelos hidráulicos e a explosivos. 

Tendo em conta a irregularidade característica do regime hidrológico do rio Angueira, prevê-se que a 

construção do açude decorra durante um período de estiagem em que se esperam reduzidas afluências, de 

modo a que apenas durante a fase inicial da obra seja necessário recorrer a ensecadeiras que serão 

rapidamente desmontadas. As ensecadeiras deverão ser constituídas por produtos da escavação das demais 

obras do empreendimento, com ênfase para os provenientes do túnel. Como mencionado no 

subcapítulo 3.4.1, prevê-se o desvio provisório do rio Angueira em duas fases, cada uma afectando apenas 

cerca de metade da secção transversal do leito, de modo a que os caudais afluentes continuem a circular 

pela metade não colocada a seco ou pelo orifício da descarga de fundo. 

Acentua-se que o perímetro da pequena albufeira a criar pelo açude se integra no mesmo sector 

geoestrutural em que se localizam as obras do aproveitamento, apresentando, pois, idênticas características 

geológicas e geomorfológicas, em particular, no que respeita à fraca permeabilidade, sendo também 

improváveis quaisquer processos de instabilidade das encostas induzidos pelo regolfo. 
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O maciço rochoso interessado pelo túnel afigura-se de boa qualidade, com alguma pioria no sector 

menor respeitante ao emboquilhamento de jusante e troço adjacente onde, mercê da maior descompressão 

do maciço e da menor altura do terreno de cobertura, se regista um certo agravamento das características. A 

baixa permeabilidade geral do maciço rochoso e a distância considerável que separa o traçado do túnel de 

qualquer hipotética toalha freática, deixam antever a inexistência de risco de interferência da escavação 

daquela componente de obra com uma eventual circulação subterrânea (EVTE e subcapítulo 4.3 do 

presente EIA). 

As escavações necessárias à execução do túnel iniciar-se-ão a céu aberto nos emboquilhamentos 

(duas frentes de avanço) mediante o recurso, fundamentalmente, a adequado equipamento mecânico de 

perfuração e movimentação de terras. A escavação subterrânea do túnel será feita sobretudo com desmonte 

da rocha com emprego de explosivos, colocados em furos abertos para o efeito em cada fase de avanço da 

escavação. A remoção dos escombros será efectuada por pás carregadoras de dimensões apropriadas, que 

farão o transporte desde a frente de ataque até aos nichos de manobra e, destes, para as bocas do túnel. 

Após cada fase de escavação e antecedendo o início da seguinte, proceder-se-á, sempre que necessário, ao 

sustimento e tratamento da superfície escavada. A soleira será parcialmente regularizada por meio de uma 

camada de betão simples. Antevê-se a necessidade de pontualmente, em comprimento ainda não totalmente 

determinado, ser necessário recorrer a suportes primários, designadamente, pregagens, betão projectado e 

cambotas metálicas. 

A execução da curtíssima conduta forçada de aço soldado helicoidal não requer trabalhos de 

construção civil significativos uma vez que a obra se limitará à execução dos maciços de apoio e de 

amarração. Menciona-se, contudo, que o segmento da vertente em que a conduta será fundada encontra-se 

mais afectado por desmantelamento superficial do que por alteração. Esse desmantelamento deve-se, em 

grande parte, a fracturas de diaclasamento e a pequenos dobramentos, acompanhados ou não por falhas 

com materiais de carreamento. O risco de desprendimento de blocos, naturalmente ou em consequência de 

escavações, é bem visível nos taludes do acesso da EN 219 à plataforma marginal, situada na foz da ribeira 

das Lagas. O risco de instabilização foi assim resolvido na fundação do pilar da ponte da EN219, fundado 

com ancoragens na vertente esquerda do Angueira, como se pode observar localmente (Fotografia 3.9). 

Deste modo, quando se prepararem os apoios e maciços de amarração da conduta forçada, haverá também 

que ter cuidados especiais no desmonte da rocha, para não colocar em situação de instabilidade a vertente 

ou os blocos, por vezes de grandes dimensões, que nela se encontrem, eventualmente, em equilíbrio 

precário. Executados os maciços, os troços que constituem a conduta serão colocados topo a topo sobre os 

mesmos, em princípio, com recurso a uma grua automóvel todo o terreno e, posteriormente, soldados entre 

si. Refere-se que a conduta será protegida, internamente, com uma pintura “epoxy” e, externamente, com um 

revestimento com uma base de poliuretano.  

Relativamente à central hidroeléctrica, numa primeira fase proceder-se-á à delimitação da plataforma 

geral para implantação da obra e da subestação anexa, a que se seguirá a escavação para a construção do 
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piso inferior do edifício e do canal de restituição. Os produtos resultantes das escavações serão utilizados na 

regularização do troço final do acesso a este órgão do aproveitamento e na execução do aterro que constitui 

parte da plataforma antes referida. De acordo com a caracterização geológica do local (substrato rochoso de 

xistos do “Complexo Vulcano-Silicioso”), as condições de fundação são bastante resistentes e estáveis, 

prevendo-se que as escavações possam ser feitas com recurso a equipamentos de movimentação de terras 

e, necessariamente, ao uso controlado de explosivos. 

As estruturas enterradas da central serão compostas por lajes e paredes maciças de betão armado, 

convenientemente impermeabilizadas e dotadas de uma drenagem periférica realizada a vários níveis. O 

corpo do edifício, acima do pavimento térreo, será constituído por uma estrutura tradicional de vigas e pilares 

em betão armado, com os painéis exteriores preenchidos com alvenaria de tijolo rebocada e pintada e a 

cobertura em telha ou outro material impermeável porventura melhor integrado na arquitectura e na 

envolvente paisagística local. 

Os trabalhos para a construção da linha iniciam-se com a desmatação de uma faixa de protecção ao 

longo do seu traçado, a que se segue a abertura de caboucos e a execução dos maciços de fundação para 

os postes metálicos de apoio. Após a assemblagem e a erecção destes postes serão instalados os cabos 

condutores apoiados ou suspensos de isoladores cerâmicos. 

Em síntese, prevê-se que as escavações e a remoção de materiais sobrantes utilizem um conjunto de 

equipamentos complementares entre si, comuns no tipo de obra em questão, e que integra, para além de 

meios de escavação e perfuração manuais, perfuradoras, escavadoras, jumbos (de um só braço), martelos 

“stoper”, pás carregadoras, tractores de rastos e camiões basculantes. Como referido, no túnel, mas 

previsivelmente também nas fundações do açude e do edifício da central, será necessário recorrer ao 

emprego de explosivos, de forma planeada e controlada. 

Na execução de componentes em betão armado serão empregues diferentes tipos de betão, em 

conformidade com as características de cada componente. De entre os betões mais comuns, prevê-se a 

utilização de betão C12/15, C16/20, C20/25 e C25/30, num e noutro caso, armado com varões de aço 

A400NR. As juntas de contracção serão obturadas com cobre juntas em PVC. As estruturas enterradas da 

central executadas em betão armado serão revestidas no exterior com um produto impermeabilizante. 

O betão será muito provavelmente pré-fabricado numa central exterior e transportado para os locais em 

auto-betoneiras, só sendo adoptado o fabrico local esporadicamente e para pequenos volumes. As 

armaduras serão, em princípio, previamente preparadas no estaleiro central. A colocação em obra destes 

materiais será feita com a utilização de gruas fixas e móveis, com capacidade adequada. Admite-se ainda a 

necessidade de recorrer pontualmente a máquinas de projectar betão e a bombas de injecção de 

argamassas, sobretudo no revestimento das paredes do túnel. 
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3.11 Efluentes, resíduos, ruído e emissões previsíveis 

Um aproveitamento hidroeléctrico em funcionamento não produz quaisquer efluentes ou resíduos. Com 

efeito, a turbina hidráulica limita-se a promover a troca de energia mecânica entre a água e os seus órgãos, 

tornando-a disponível no respectivo veio, ao qual está acoplado o gerador de electricidade. Por outro lado, 

nas máquinas actuais os circuitos de lubrificação das chumaceiras da turbina são do tipo fechado, não 

havendo lugar a quaisquer trocas de fluidos (óleos lubrificantes ou outros) com o exterior e, em particular, 

com a água turbinada. A passagem de caudais através do circuito hidráulico limita-se a promover o 

arejamento dos caudais devolvidos ao curso de água.  

No que respeita a outras possíveis emissões resultantes do funcionamento da instalação – 

compreendida como o conjunto de equipamentos hidromecânicos, electromecânicos, eléctricos e de 

automação instalados na central –, assinalam-se como únicas fontes (apenas de calor e de ruído), as 

turbinas, os geradores e o transformador principal de potência. 

Os geradores instalados no edifício da central dissipam energia por convecção e também através dos 

seus sistemas de arrefecimento próprio que expelem o ar quente para o exterior daquele edifício. A potência 

total assim dissipada pode-se estimar em cerca de 3 a 4% da potência absorvida por cada máquina. Em 

consequência, ocorre no interior do edifício um ligeiro aumento da temperatura ambiente (o que é favorável 

no período frio durante o qual a central funcionará maioritariamente) e no exterior um aquecimento do ar 

circundante numa área restrita adjacente à grelha de exaustão. 

No que respeita ao transformador de potência, verifica-se igualmente a dissipação por convecção de 

uma potência estimada em cerca de 2% da potência absorvida. Ocorrerá, assim, um pequeno aumento da 

temperatura média do ar nas imediações próximo desse equipamento. 

Relativamente ao ruído no interior do edifício da central, ocorre uma emissão de baixa frequência e de 

média intensidade originada pelo funcionamento dos grupos turbina-gerador. Dado se prever a instalação de 

duas turbinas de reacção do tipo Francis, que têm restituição submersa e, portanto, são muito mais 

silenciosas no exterior do que outros tipos de turbina, como as Pelton. Assim, apenas no interior do edifício 

da central e nas zonas próximas das entradas e saídas do circuito de refrigeração dos dois geradores se 

registará algum ruído.  

Tal ruído será, no entanto, muito atenuado pelas condutas de exaustão de ar, que funcionam como 

silenciadores. Os demais ruídos produzidos serão dificilmente audíveis no exterior, uma vez que a construção 

respeitará as normas de isolamento acústico aplicáveis e as zonas sensíveis estão distantes (ver avaliação 

de impactes em relação ao descritor ruído no Capítulo 5). Adicionalmente, será adequado prever a plantação 

de cortinas vegetais em ambos os lados da restituição da central, caso se justifique absorver a propagação 

do eventual ruído remanescente. 
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4.   CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL 

4.1 Metodologias utilizadas  

O Capítulo que se apresenta de seguida integra: i) a caracterização da área de estudo na situação 

actual (situação de referência), ii) o grau de incerteza associado a essa caracterização, e iii) a descrição da 

evolução previsível da área estudada sem a implementação, no trecho final do rio Angueira, do pequeno 

aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Algoso-Senhora da Assunção.  

São analisados os seguintes descritores naturais e sociais: morfologia do terreno (condições 

geológicas, hidrogeológicas e geotécnicas), clima, solos, recursos hídricos, qualidade ambiental, flora, fauna, 

paisagem, património arquitectónico e arqueológico, ordenamento do território e factores sócio-económicos. A 

selecção dos descritores e a profundidade da sua análise foram orientadas, entre outros factores, pelo tipo de 

empreendimento em causa e pela capacidade do EIA estabelecer as respectivas sensibilidades face às 

alterações que se prevê possam ser provocadas pelo Aproveitamento em avaliação.  

A caracterização de cada descritor foi genericamente baseada: i) na informação recolhida em 

bibliografia técnica e científica, ii) na informação fornecida pelas entidades oficiais, em particular pelo Instituto 

de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), iii) em informações pessoais de especialistas em cada 

uma das componentes analisadas, e iv) em trabalhos de campo realizados, quer no âmbito do presente 

estudo de impacto ambiental, quer no âmbito dos estudos ambientais feitos anteriormente para o AHE de 

Algoso (ver Capítulo 2).  

Tendo em conta as distintas abordagens utilizadas para caracterizar as várias componentes estudadas, 

as metodologias aplicadas a cada um dos descritores são apresentadas no subcapítulo correspondente. 

 

4.2 Delimitação da área em estudo  

A delimitação da área a estudar no âmbito do presente EIA teve em consideração a estrutura e o 

funcionamento de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico e pretendeu englobar os diferentes constituintes 

da infra-estrutura e os locais/sistemas potencialmente influenciados pela sua construção, exploração e 

desactivação.  

Nesse enquadramento, procedeu-se ao estudo do rio Angueira e de parte da respectiva bacia de 

drenagem, no seu troço final, aproximadamente desde o limite de montante da pequena albufeira gerada pelo 

açude projectado até à secção de restituição da central hidroeléctrica (Figura 4.1). Desta forma, ficam 

inseridos na área a caracterizar todos os órgãos e estruturas envolvidos pelo AHE de Algoso-Senhora da 
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Assunção, bem como a maior parte da rede de caminhos a utilizar. Foi considerada também como área de 

estudo uma faixa que integra o traçado preliminar de implantação da linha de transporte da energia produzida 

no empreendimento (ver Figura 3.22).   

Túnel

Açude

Central
hidroeléctrica

0 500 1000m

Conduta 
forçada

80

94

 

Figura 4.1 – Área de estudo considerada no presente EIA (escala gráfica).  

Ficam englobados naquela área todos os ecossistemas aquáticos, ribeirinhos e terrestres 

potencialmente afectados pelo AHE, bem como a maior parte dos descritores que serão caracterizados nos 

subcapítulos seguintes. Por outro lado, dado que o projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção se 

insere no Sítio da Rede Natura – Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021), para várias das componentes em 

análise a área classificada será naturalmente um dos factores de enquadramento espacial considerado na 

respectiva caracterização, o mesmo acontecendo relativamente à avaliação de alguns dos impactos 
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ocasionados. A área de estudo engloba ainda Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, 

estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor.    

Será, todavia, dada uma atenção particular aos locais mais directamente afectados pelo AHE, ou seja: 

às zonas de implantação do açude e a inundar pela respectiva albufeira; à zona de construção da central 

hidroeléctrica; à zona percorrida pelo circuito hidráulico; aos locais intersectados pela rede de acessos; à zona 

prevista ocupar pelo estaleiro; à zona intersectada pela linha eléctrica (corredor preliminar); e ao trecho do rio 

Angueira que será directamente interferido pelo projecto, i.e. entre as secções de implantação do açude e de 

restituição da central, secções onde, com maior acuidade, incidiu a prospecção de campo realizada neste 

Estudo de Impacto Ambiental. 

 

4.3 Condições geológicas, hidrogeológicas e geotécnicas  

A caracterização das condições geológicas, hidrogeológicas e geotécnicas é baseada no Estudo 

Geológico-Geotécnico do aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção, que integra o EVTE 

do aproveitamento. Esse estudo foi realizado com a finalidade de caracterizar esta componente, de forma a: i) 

definir o quadro geológico-estrutural e geomorfológico regional; ii) antever as características do maciço a 

escavar em túnel e os condicionalismos a enfrentar na execução da obra; iii) aproveitar os elementos reunidos 

para avaliar as condições de fundação das obras a céu aberto (açude, conduta forçada e central); iv) proceder 

a uma caracterização hidrogeológica do maciço rochoso mobilizado; e v) ajuizar sobre os problemas 

geológicos e geotécnicos induzidos pela criação da pequena albufeira. 

Perante esses objectivos, o referido estudo foi sustentado: a) na experiência dos autores, quer em trabalhos 

congéneres, quer em estudos geológicos efectuados no Nordeste Transmontano; b) nalguns estudos 

regionais consultados, de entre os quais se destaca “Contribution à l’Etude Tectonique de Trás-os-Montes 

Oriental” (1974), de António Ribeiro; e c) numa visita técnica ao local de implantação do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. 

 

4.3.1 Quadro geológico-estrutural e geomorfológico regional 

O enquadramento geológico-geotécnico do AHE do Algoso-Senhora da Assunção utilizou a última 

edição da Carta Geológica de Portugal, na escala 1:500 000 (SGP, 1992). Por essa razão, no enquadramento 

geológico regional do AHE do Algoso-Senhora da Assunção, aparece o quadro geológico de toda a região 

transmontana nordestina, necessariamente de forma muito sucinta e intencionalmente virada para os 

aspectos de que se infiram as características mecânicas (geotécnicas) do maciço interessado pelo 

aproveitamento em estudo.   

Na Folha 2 da Carta Geológica de Portugal (escala 1:200 000) dá-se conta, de facto, mais 

detalhadamente que na de escala 1:500 000, da complexidade geológica daquela região. Nela pontificam 

duas sub-regiões, grosseiramente circulares, identificadas como os Maciços de Morais e de Bragança. Ambos 
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têm uma zona nuclear de rochas polimetamórficas básicas e ultrabásicas, à qual se sucedem três coroas 

circulares estruturais, de idade primária ou paleozóica, encontrando-se o local do AHE do Algoso-Senhora da 

Assunção na zona mais interior do Maciço de Morais, designada na carta geológica por Complexo Alóctone 

Inferior. Tal como esta, as outras duas coroas estruturais (Intermédia e Exterior) também são complexos 

alóctones, o que quer dizer que foram movimentados (ou deslocados) por esforços tectónicos e, portanto, 

foram afastados do local de génese. A movimentação dos três complexos (ou coroas estruturais) fez-se no 

sentido de afastamento da zona nuclear, por sucessivos cavalgamentos que originaram zonas ou superfícies 

de carreamento. A Figura 4.2, que inclui o extracto da Carta 1:200 000 em que se integra o local do 

Aproveitamento e o corte geológico interpretativo D – E ajudam a compreender a estrutura descrita. 

 

Figura 4.2 – Enquadramento geológico (em cima) e corte geológico sintético D-E (em baixo) extraídos da 

Carta Geológica de Portugal, na escala 1:200 000, Folha 2. O enquadramento próximo do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, localizado a meio da área cartografada, consta da Figura 4.3, na escala 

1:25 000, com a respectiva legenda. Recomenda-se consultar a  

legenda geral da Carta Geológica acima referida. 

D 

E 
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A evolução geográfica da actual região do Nordeste Transmontano conduziu à formação de uma 

superfície planáltica, em que prevalecem testemunhos de depósitos continentais terciários, se distinguem 

cabeços característicos das rochas xistentas e sobressaem relevos de dureza, devidos a ocorrências mais 

resistentes, com abundante quartzo de constituição ou essencialmente quartzíticas. Neste último caso, 

originaram-se cristas facilmente referenciáveis na paisagem. 

Por sua vez, a rede de drenagem foi abrindo vales e fixando os talvegues, preferencialmente, em 

alinhamentos de fraqueza ou evitando alinhamentos de resistência. Evidenciam-se, assim, as principais 

fracturas e falhas, mais ou menos extensas, e descontinuidades litológicas. Os mais contínuos desses vales 

fixaram-se sobre as falhas e as fracturas hercínicas, de orientações entre N-S e NNE. O exemplo mais 

expressivo é o vale da Ribeira da Vilariça.  

Na vizinhança do local do aproveitamento os exemplos são discretos e não há coincidência com falhas 

cartografadas. Contudo, o próprio vale do Angueira, sobretudo a montante de Porto Mourisco, segue um 

traçado com orientação média no sector angular daquelas orientações. Outros vales podem ser apresentados 

como exemplos igualmente pouco expressivos, como o do rio Maçãs, mas, apesar disso concorrem para que 

testemunhem a presença da fracturação hercínica. 

 

4.3.2 Observações geológicas do local do aproveitamento e da área envolvente 

Neste segundo nível de caracterização recorreu-se a observações directas do local do aproveitamento 

e da área envolvente, com o apoio das Cartas Militares na escala 1:25 000, n.
os

 80 e 94, e da planta 

topográfica, na escala 1:5 000, efectuada expressamente para a implantação do circuito hidráulico. Os 

mesmos elementos cartográficos foram utilizados para efectuar a Planta Geológica, na escala 1:25 000, que 

se apresenta na Figura 4.3, e o Corte Geológico Interpretativo aproximadamente pelo eixo do circuito 

hidráulico, nas escalas 1:10 000 (H) e 1:5 000 (V), que se apresenta, mais adiante, na Figura 4.4.  

A Planta Geológica da Figura 4.3 foi executada a partir da ampliação da Carta Geológica de Portugal, 

na escala 1:200 000, por não se dispor de outro apoio geológico cartográfico e porque essa carta dispõe de 

minutas de campo muito detalhadas. Apesar disso, tem de ser utilizada com o cuidado indispensável, no que 

respeita a precisão dos limites geológicos e a validade descritiva das unidades lito-estruturais, não só porque 

a carta original não está georreferenciada num SIG, mas também porque a descrição daquelas unidades 

integra uma grande variedade de diferenciações geológicas que, na região restrita observada, só estarão 

presentes com o pormenor da escala da carta editada. 

Por sua vez, o corte geológico interpretativo da Figura 4.4 foi efectuado com sobreelevação de duas 

vezes, nas escalas 1:10 000 e 1:5 000, para salientar as mudanças de inclinação do perfil topográfico e, deste 

modo, tentar relacioná-las com as mudanças de litologia.  
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Figura 4.3 – Carta geológica de enquadramento próximo do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, obtida por 

ampliação, para a escala 1: 25 000, da Carta Geológica de Portugal, na escala 1: 200 000, Folha 2 (ver 

Figura 4.2). As inevitáveis imprecisões são, apesar de tudo, toleráveis no actual nível de estudo. 

 

Legenda geológica: 

SVS – complexo vulcano-silicioso (Silúrico): prováveis xistos cloríticos, com intercalações de “cherts” e liditos [Q]; OFQ – 

Quartzo-filitos e xistos com intercalações de quartzitos [Q].  
____

 Falha;   
_ _ _  

Alinhamento de fraqueza interpretado;       
Nascente      . 
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Figura 4.4 – Perfil geológico aproximadamente pelo eixo do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas escalas 1:10 000 (H) e 1:5 000 (V). Nota: as projecções no túnel das formações geológicas, 

cartografadas à superfície, não são totalmente legítimas, porque, sobretudo as formações quartzíticas ou quartzosas [Q], são muito mais descontínuas que as xistentas, pelo que as respectivas ocorrências serão, pelo 

menos em parte, distintas das da superfície. 
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Fotografia 4.1 – Mosaico de imagens do vale do rio Angueira e do maciço da margem esquerda em que será 

construído o túnel, obtido a partir do castelo de Algoso. 

Com as observações panorâmicas, feitas a partir de pontos dominantes (Fotografia 4.1), saltam à vista 

alguns aspectos característicos de ambas as vertentes, dos quais se relevam os que têm significância 

geotécnica: 

· a existência de massas rochosas de relativamente elevada resistência [Q] que se salientam das 

rochas encaixantes xistentas e que se orientam transversalmente ao vale; 

· o aspecto um tanto desmantelado do maciço rochoso, facto que dificulta a identificação de 

alinhamentos de fraqueza ou de resistência; 

· a existência de abundantes calhaus de quartzo ou de quartzito e de alguns blocos da mesma 

natureza com dimensões até 2 m, cujos moldes se reconhecem, mesmo a grande distância, em 

cavidades do maciço rochoso aflorante;  

· o trecho encaixado e meandrizado do rio Angueira e, consequentemente, os trechos declivosos das 

vertentes. 

Verifica-se claramente que este trecho encaixado do rio Angueira, com vertentes declivosas, 

corresponde ao que é vencido pelo circuito hidráulico do AHE do Algoso-Senhora da Assunção, facto que é 

compreensível, porque as suas características de maior dureza que as das formações a montante e a jusante 

justificam o maior declive do leito respectivo.  

No trecho meandrizado do rio Angueira verifica-se, por sua vez, quer naquela carta, quer na 

Fotografia 4.1, que as mudanças de direcção do rio são bruscas, pois fazem-se com curvas de pequeno raio 

entre pequenos trechos rectilíneos do rio, quase ortogonais entre si. Desses pequenos trechos, há-os que têm 
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direcção aproximadamente NNE-SSW, identificável com a mais importante direcção estrutural hercínica, que, 

aliás, é também seguida pelo Vale Covo, um pequeno, mas bem encaixado, tributário da margem direita do 

Angueira, cuja foz se localiza pouco a jusante do local da central do aproveitamento. Os outros pequenos 

trechos têm direcções entre E-W e NW-SW, que se enquadram no sistema radial do Maciço de Morais. Deve 

contar-se, pois, que todo o maciço interessado pela obra esteja afectado por ambos os sistemas de fracturas, 

de características regionais. 

 

4.3.3 Hidrogeologia 

Em 1995 foi publicitado o “Desenvolvimento de um Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal”, que 

contém uma colectânea de relatórios do LNEC e contou com contribuições da Direcção-Geral do Ambiente 

(DGA), do INAG e de outras entidades públicas. Posteriormente, em 1997, o INAG editou a “Definição, 

Caracterização e Cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, a que se têm sucedido 

múltiplas contribuições, nomeadamente das constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro 

(2012). Aqueles estudos consideravam insignificantes e muito pontuais os aquíferos de Trás-os-Montes. 

Apesar disso, o registo de algumas nascentes, ainda que muito dispersas, nas Cartas Militares 1:25 000 

n.
os

 80 e 94 por que se distribui a área envolvente do aproveitamento, tem significância hidrogeológica, 

mesmo que pouco relevante, pelo que aparece salientada, no fundo topográfico da Figura 4.3, a única 

nascente que lá está localizada, na margem oposta à da central. Contudo, é evidente não haver qualquer 

relação hidrogeológica com o maciço interferido pelo circuito hidráulico. 

As observações feitas para este estudo, com o objectivo de estimar as probabilidades da presença de 

água no traçado do túnel, pois trata-se de um factor altamente condicionante da sua construção, conduziram a 

admitir, no quadro de um critério de segurança, a existência de um eventual aquífero semi-confinado a 

profundidades pouco superiores às cotas do nível de base local, localizado no rio Angueira. Efectivamente, as 

massas de quartzo mais extensas, concordantes com a xistosidade, são rochas simultaneamente duras e 

frágeis, portanto susceptíveis de se encontrarem fracturadas, em consequência das diferentes fases de 

deformação a que foram sujeitas, atrás referidas. Além disso, a presença de uma falha do sistema radial, três 

a quatro centenas de metros para sul do traçado do túnel, poderia contribuir também para a recarga daquele 

hipotético aquífero. 

Por isso, ainda que não existam registos que confirmem o juízo conceptualizado, é de elementar 

prudência mantê-lo, ao menos como reforço dos cuidados que a construção de qualquer túnel exige.  

Do mesmo modo, se afigura improvável que a abertura do túnel constitua um dreno preferencial que 

ponha em risco qualquer poço existente à superfície. Em primeiro lugar, porque as zonas mais fracturadas do 

túnel, deverão ser revestidas com betão projectado, como adiante se justificará; em segundo lugar, porque 

qualquer eventual poço existente à superfície, na área de influência da obra, só teria hipóteses de aproveitar a 

água acumulada em zonas xistentas, nos respectivos horizontes de alteração moderada a forte, com 
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cobertura de solos eluviais (de alteração residual). Nestas condições, a exploração de um aquífero suspenso, 

confinado ao horizonte de alteração dos xistos, seria improvavelmente drenado pelas intercalações 

quartzíticas.  

 

4.3.4 Caracterização geológico-geotécnica do local do aproveitamento 

O local de implantação do açude situa-se no domínio dos xistos ordovícicos (a “Formação 

Filito-Quartzítica” [OFQ], com intercalações de quartzitos [Q]), numa secção do vale do Angueira, orientada 

normalmente à xistosidade, que inclina cerca de 60º para jusante. Contudo, ao contrário do que seria de 

esperar, as vertentes são um tanto assimétricas, sendo a esquerda mais inclinada que a direita 

(Fotografias 4.2 e 4.3). Terá, assim, de procurar-se a justificação para este facto em diferenças litológicas ou 

tectónicas, sendo estas últimas as que se afiguram mais condizentes com a complexidade estrutural a que se 

fez referência. 

Secção de inserção do açude do 
AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção

 

Fotografia 4.2 – Imagem do trecho do rio Angueira em que se irá situar o local do açude. 

As formações de cobertura têm pequena expressão nas vertentes (Fotografia 4.3) e insignificantes no 

leito do rio. O perfil de alteração é também insignificante no leito do rio e nas margens; nas vertentes, parece 

reduzir-se a um horizonte delgado na esquerda, mas um pouco mais espesso na direita. O maciço rochoso 

pouco alterado deve encontrar-se, pois, facilmente mobilizável como fundação directa da obra. 

Para diagnosticar as condições geotécnicas (ou geomecânicas) que se depararão na construção do 

túnel, atendeu-se, primeiramente, no corte geológico interpretativo da Figura 4.4 e, depois, à ordem de 

grandeza dos parâmetros, que em regra se ponderam antecipadamente, com ou sem trabalhos de 

reconhecimento: 

· a resistência à compressão uniaxial (RCU) das rochas, expressas em MPa; 

· graus de espaçamento das fracturas, expressos em RQD e em classes definidas por Bieniawski; 

· características das fracturas, no que respeita às superfícies rochosas e à natureza e espessura do 

material de enchimento; 
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· ocorrências de água, diferenciadas pelos respectivos caudais. 

Com estes parâmetros ponderados e corrigidos em função da orientação das descontinuidades 

(fracturas, falhas e xistosidade), segundo o método empírico de Bieniawski, será estimado o grau de 

qualidade (RMR) do maciço a escavar em túnel e, em consequência, os tipos de sustimento a utilizar. 

 

Fotografia 4.3 – Vertentes esquerda e direita no local de implantação do açude. Vista de jusante para 

montante. 

De acordo com o corte geológico, aquele maciço deve ser constituído, de montante para jusante, por: 

1) nos primeiros 550 a 650 m, quartzo-filitos e xistos com intercalações de quartzitos [Q], da “Formação 

Filito-Quartzítica” [OFQ]; 

2) no restante comprimento, da ordem de 1000 a 1100 m, além de outras possibilidades que não foi 

possível comprovar, xistos cloríticos com intercalações de “cherts” e “liditos” [Q], do “Complexo 

Vulcano-silicioso” [SVS]. 

Se bem que ambas as unidades lito-estratigráficas tenham uma importante percentagem de minerais 

siliciosos, de variados graus de cristalinidade e de textura, o que lhes confere elevado grau de resistência, 

mas simultaneamente de susceptibilidade à fracturação, a primeira [OFQ], em que não foram identificadas, no 

local em estudo, intercalações de quartzo ou afins, revela ter tido um comportamento mecânico mais dúctil 

que a segunda.  

Do diagnóstico efectuado, conclui-se que cada um dos sectores geotécnicos identificados se distribui 

por uma ou duas das classes de qualidade mecânica do maciço consideradas, nenhuma delas sendo nem 

muito boa, nem muito má. Por isso, espera-se que em cada sector possam ocorrer tratamentos diferenciados, 

que, de acordo com o critério de Bieniawski abarangeriam os seguintes troços: Maciço bom, da classe A 

(RMR > 60); Maciço de média qualidade, classe B (40 < RMR < 60); Maciço medíocre, classe C (20 < RMR 

<40). 

A conduta forçada terá cerca de 150 m de comprimento e localizar-se-á no trecho inferior da vertente 

direita da ribeira das Lagas que desagua na margem esquerda do Angueira, cerca de 200 m a jusante da 

ponte rodoviária da EN219. O segmento da vertente em que a conduta será fundada encontra-se mais 

afectado por desmantelamento superficial que por alteração. Esse desmantelamento deve-se, em grande 

parte, a fracturas de diaclasamento e a pequenos dobramentos, acompanhados ou não por falhas com 
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materiais de carreamento. O risco de desprendimento de blocos, naturalmente ou em consequência de 

escavações, é visível nos taludes do acesso da EN219 à plataforma marginal, situada na foz da ribeira das 

Lagas. O risco de instabilização foi também ponderado na fundação do pilar da ponte da EN219, fundado com 

ancoragens na vertente esquerda do Angueira. 

A central hidroeléctrica será instalada numa plataforma marginal, situada na foz da ribeira das Lagas 

(Fotografia 4.4), constituída, à superfície, por material transportado pelas cheias do rio Angueira e pelas 

enxurradas daquela ribeira, cuja espessura parece estar no alcance de qualquer escavadora. Sob esse 

material depositado encontra-se seguramente o substrato rochoso de xistos do “Complexo Vulcano-silicioso”, 

que é aliás bem visível no leito do rio. Deduz-se, portanto, que a central contará com uma fundação rochosa, 

bastante resistente, consequentemente estável. 

 

Fotografia 4.4 – Vale do rio Angueira. Ponte da EN219, vista de jusante, e bordo da plataforma marginal, 

seleccionada para edificação da central. 

No que respeita a problemas induzidos pela criação da albufeira, estimam-se insignificantes, pois não se 

despistaram nas vertentes situações susceptíveis de instabilização, nem outros tipos de riscos enquadráveis 

nos de natureza geológica.     

 

4.4 Clima 

4.4.1 Considerações prévias 

O regime da precipitação do clima na região onde se insere o AHE de Algoso-Senhora da Assunção foi 

caracterizado a partir dos postos udométricos com influência na bacia hidrográfica do aproveitamento 
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identificados no EVTE – nomeadamente, os postos de Avelanoso (04S/01), Campo de Víboras (04R/03), 

Fonte da Aldeia (05S/01), Malhadas (04T/01), Pinelo (04R/02) e Sanhoame (05R/01) – complementados pelas 

normais climatológicas relativas às estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança 

(03Q/01), a partir das quais se procedeu ainda à demais caracterização climatológica. Importa mencionar que 

a primeira das anteriores estações climatológicas se insere a Oeste da bacia hidrográfica do aproveitamento e 

a segunda, a Este daquela bacia. As distâncias aproximadas das estações climatológicas ao centro de 

gravidade da bacia hidrográfica do aproveitamento são de cerca de 16 e 37 km para Miranda do Douro 

(05T/01) e Bragança (03Q/01), respectivamente. Não obstante a maior proximidade à bacia hidrográfica do 

aproveitamento da primeira das anteriores estações, considerou-se adequado não recorrer apenas às 

normais climatológicas na mesma, na medida em que tais normais traduzem características de 

continentalidade mais acentuadas do que as se admitem ocorrer na zona do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção.  

A exploração dos postos udométricos é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

e os respectivos registos foram acedidos, via Internet, no Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH). Os registos referentes às estações climatológicas foram extraídos de Clima de Portugal. 

Fascículo XLIX. Volume 3 – 3ª Região. Normais climatológicas da região de «Trás-os-Montes e Alto Douro e 

Beira Interior» 1951-1980, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INM, Lisboa, 1991. 

A Figura 4.5, incluída na página seguinte, contém a implantação esquemática dos postos udométricos 

utilizados no estudo e a delimitação das respectivas áreas de influência, determinadas em conformidade com 

o método de Thiessen. As coordenadas de localização e as altitudes, tanto de tais postos, como das estações 

climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01), são indicadas no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 – Estações climatológicas e postos udométricos utilizados na caracterização do clima na região 

do aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Localização geral. 

Estação climatológica ou Localização Altitude 

posto udométrico Coordenadas geográficas Distância à:  

 Latitude Longitude Meridiana Perpendicular  

 (
o
N) (

o
W) (m) (m) (m) 

Avelanoso (04S/01) 41.66º -6.43º 342213 522085 700 

Campo de Víboras (04R03) 41.52º -6.56º 331489 507251 650 

Fonte da Aldeia (05S/01) 41.43º -6.39º 345305 497330 725 

Malhadas (04R/02) 41.54º -6.33º 350772 509141 750 

Pinelo (04R/02) 41.63º -6.55º 331751 519570 610 

Sanhoame (05R/01) 41.38º -6.56º 331269 491290 785 

Miranda do Douro (05T/01) 41.52º 6.28º 354341.0 504925.5 693 

Bragança (03Q/01) 41.80º 6.73º 316223.6 537541.6 690 
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Figura 4.5 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Postos udométricos com influência na bacia 

hidrográfica relativa à secção do açude e respectivos polígonos de Thiessen. 
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4.4.2 Precipitação 

No Quadro 4.2 e na Figura 4.6 apresentam-se as precipitações mensais e anuais médias, no que 

respeita aos postos udométricos, nos respectivos períodos de registo, e em relação às estações 

climatológicas, em conformidade com as normais climatológicas estabelecidas para o período entre 1951 e 

1980.  

Quadro 4.2 – Postos udométricos e estações climatológicas utilizados na caracterização do clima na região 

do aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Precipitações mensais e anuais médias. 

Estações climatológicas

e postos udométricos Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano

Avelanoso  (04S/01) 69.7 88.0 95.2 96.9 77.6 71.5 62.9 63.7 39.8 17.4 18.0 40.2 740.7

Campo de Víboras (04R03) 64.6 81.9 90.2 83.8 71.1 66.0 59.7 64.0 41.7 17.6 14.5 36.6 688.9

Fonte da Aldeia (05S/01) 61.7 78.5 82.6 78.6 68.0 61.5 61.0 59.7 38.8 13.9 11.5 35.0 651

Malhadas (04R/02) 61.0 85.7 89.2 89.7 79.7 79.7 62.4 58.8 38.0 14.4 13.2 35.1 706.8

Pinelo (04R/02) 73.4 82.1 78.0 81.6 69.4 46.9 50.9 60.5 31.7 11.9 9.8 34.2 633.7

Sanhoame (05R/01) 79.3 100.6 118.2 111.2 88.3 83.0 74.6 71.6 44.2 16.8 13.8 42.6 844.4

Miranda do Douro (05T/01) 50.9 69.8 61.7 66.8 63.9 55.8 46.3 44.3 34.9 14.9 12.5 32.9 554.7

Bragança (03Q/01) 65.6 87.1 90.5 105.4 99.2 81.5 54.5 53.0 41.4 15.6 14.4 32.9 741.1

89.7 Máxima precipitação mensal média.

9.8 Mínima precipitação mensal média.

Valores médios das precipitações mensais e anual (mm)
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Figura 4.6 – Estações climatológicas e postos udométricos utilizados na caracterização do clima da região do 

aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Precipitações mensais médias. 
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Os elementos antecedentes permitem concluir que, em termos médios, a precipitação no semestre 

húmido (de Outubro a Março) representa cerca de 66 a 69% da precipitação anual média, variando, portanto, 

a precipitação no semestre seco (de Abril a Setembro) entre 34 a 31%, respectivamente. A comparação das 

anteriores percentagens com as correspondentes médias no território nacional – sensivelmente 70 e 30%, nos 

semestres, respectivamente, húmido e seco – indica que o aproveitamento se insere numa região 

caracterizada por uma variabilidade temporal das precipitações muito próxima da média nacional, embora 

ligeiramente inferior, em correspondência, aliás, com o facto de aí serem menores as disponibilidades 

hídricas. 

De acordo com a análise efectuada a nível do EVTE, estima-se que a precipitação anual média na 

bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção ascenda a cerca de 720 mm, valor que é inferior 

ao da precipitação anual média no País (1000 mm). Importa anotar que tal estimativa está conforme com a 

que decorre de mapas de isolinhas da precipitação anual média disponíveis para Portugal Continental, como o 

exemplificado na Figura 4.7. 

600 - 700 mm

700 - 800 mm

Bacia hidrográf ica do 
AHE de Algoso-

Senhora da Assunção

 

Figura 4.7 – Precipitação anual média no Norte do País (1959/60 a 1990/91). Fonte: Atlas da Água, 

SNIRH (sem escala). 

Na Figura 4.8 reproduz-se parte do mapa de isoietas anuais médias apresentado por DAVEAU, 1977
1
, 

cobrindo a região da bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Essa figura, que, além do 

mais, evidencia a relativa proximidade entre as estações climatológicas de Miranda do Douro e de Bragança e 

a bacia hidrográfica do aproveitamento, permite também constatar que a precipitação anual média na zona da 

segunda das anteriores estações climatológicas é superior à precipitação anual média na bacia hidrográfica 

do aproveitamento a qual é, por sua vez, é superior ao valor daquela precipitação na zona da estação 

climatológica de Miranda do Douro.  
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Palhais. Isolinhas do número anual média de dias com precipitação (sem escala) 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção

Miranda do 
Douro

 

Figura 4.8 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Isolinhas da precipitação anual média (mm) (sem escala) 

(Fonte: DAVEAU, 1977
1
). 

 

A comparação das precipitações anuais médias, por um lado, indicadas no Quadro 4.2 e na Figura 4.7 

e, por outro lado, no mapa da Figura 4.8, permite concluir que, para a estação climatológica de Miranda do 

Douro e para a bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, este último mapa enquadra 

relativamente bem as precipitações sistematizadas naqueles outros elementos, embora no caso de estação 

climatológica de Bragança sugira uma precipitação anual média superior à que resulta das normais 

climatológicas. 

Tendo por base as precipitações diárias máximas registadas nos postos udométricos utilizados na 

caracterização do regime de precipitações na bacia hidrográfica do aproveitamento, no Quadro 4.3 resumem-

se os períodos de registos, os valores máximos desses registos e respectivas datas de ocorrência e, por fim, 

as precipitações diárias máximas anuais para o período de retorno de 100 anos, avaliadas por aplicação da lei 

de Gumbel às amostras disponíveis. É de salientar a excepcionalidade de algumas das precipitações diárias 

máximas anuais registadas, que aproximam ou mesmo superam as estimativas fornecidas pela análise 

estatística para o período de retorno de 100 anos. 

                                                                                                                                                                                                    
1
  DAVEAU, S., 1977, Répartition et rythme des précipitations au Portugal. Memórias do centro de estudos Geográficos, 

n.º 3, Lisboa. 
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Quadro 4.3 – Aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Precipitações diárias máximas 

anuais. 

Para

Valor Data de T=100 anos

(mm) ocorrência (mm)

65 anos, entre 1932/33 e 1997/98

(falha em 1967/1968)

65 anos, entre 1932/33 e 1997/98

(falha em 1939/1940)

51 anos, entre 1932/33 e 1984/1985

(falhas em 1933/1934 e 1934/1935)

45 anos, entre 1959/1960 e 2004/2005

(falha em 2002/2003)

Bacia hidrográfica do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção 
---- ---- ---- 82.0

65.0 14-01-1977 77.1

Sanhoame (05R/01) 63 anos, entre 1932/33 e 1994/1995 136.2 14-11-1963 94.6

Pinelo (04R/02) 90.3

Fonte da Aldeia (05S/01) 111.6 15-11-1963 88.3

07-02-2001 86.4

Malhadas (04R/02) 73.9 01-04-1962 81.3

Precipitações diárias máximas anuais

Máximo valor registado

Campo de Víboras (04R03) 65.0 02-01-1962 77.7

Postos udométricos e bacia 

hidrográfica do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção

Períodos de registos

Avelanoso  (04S/01) 66 anos, entre 1932/33 e 1997/98

 

Em conformidade com a análise estatística efectuada no EVTE, estima-se que a precipitação diária 

máxima anual com o período de retorno de 100 anos (probabilidade de não excedência de 99%) na bacia 

hidrográfica do aproveitamento ascenda a cerca de 82.0 mm. A correspondente precipitação máxima anual 

com igual período de retorno e com duração igual ao tempo de concentração da bacia (16.0 h) foi 

então avaliada em cerca de 70.6 mm.  

Por observação do excerto do mapa de isolinhas do número anual médio de dias com precipitação 

retirado de DAVEAU, 1977, apresentado na Figura 4.9, estima-se que ocorram precipitações na bacia 

hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção em média um pouco menos do que 100 dias por ano. 

Este resultado está apreciavelmente concordante com as normais climatológicas relativas à estação de 

Miranda do Douro (05T/01) que, no período de 1951 a 1980, indicam que o número de dias em que, em 

média, se registaram precipitações superiores a 0.1 foi de 99. Para as precipitações de 1.0 e de 10.0 mm 

aquelas normais indicam 79 e 17 dias, respectivamente. 

Os números de dias correspondentes na estação climatológica de Bragança (03Q/01) são 136, 88 e 25 

dias, o que indica que tal estação se insere numa zona mais húmida do que a do aproveitamento. 

 

4.4.3 Neve, granizo e saraiva, nevoeiro, orvalho e geada  

Os elementos que se apresentam neste subcapítulo e até ao subcapítulo 4.4.7 dizem respeito 

exclusivamente a observações de variáveis hidrológicas efectuadas nas estações climatológicas de Miranda 

do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01) no período de 1951 a 1980.  
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AHE de Algoso-Senhora da Assunção

 

Figura 4.9 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Isolinhas do número anual média de dias com 

precipitação (sem escala) (Fonte: DAVEAU, 1977
1
). 

A estação climatológica de Miranda do Douro, como já referido, situa-se à cota 693, a cerca de 16 km a 

este do centro de gravidade da bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção; a estação 

climatológica de Bragança localiza-se a uma cota próxima daquela outra, mas a cerca de 37 km a oeste do 

centro de gravidade da bacia. Em consequência da anterior localização, associada à inserção geográfica do 

aproveitamento, espera-se que as condições climáticas na correspondente bacia hidrográfica sejam 

intermédias das observadas naquelas duas estações climatológicas. 

No Quadro 4.4 apresentam-se os números mensais e anuais médios de dias com ocorrência de 

precipitação sob a forma de neve, granizo e saraiva, nevoeiro e geada. Não são apresentados valores para o 

orvalho uma vez que não se dispõe de registos. 

 

4.4.4 Temperaturas do ar  

Apresentam-se no Quadro 4.5 as médias das temperaturas médias mensais e anuais que decorrem 

das observações nas estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01) no 

período de 1951 a 1980. No que respeita a temperaturas médias mensais máximas e mínimas, tal quadro 

contém a indicação também das respectivas médias, bem como dos correspondentes valores máximos e 

mínimos absolutos. 
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Quadro 4.4 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Números 

mensais e anuais médios de dias com ocorrência de neve, granizo e saraiva, nevoeiro e geada. 

Estações climatológicas de Miranda do Douro 

Variável Número médio de dias 

Hidrológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Neve 1.0 1.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 3.5 

Granizo e saraiva 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Nevoeiro 7.4 2.0 0.7 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.4 1.1 3.7 8.1 24.1 

Geada 10.3 7.8 4.7 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.8 9.9 41.0 

Estações climatológicas de Bragança 

Variável Número médio de dias 

Hidrológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Neve 2.9 2.8 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 10.0 

Granizo e saraiva 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 2.6 

Nevoeiro 8.2 2.8 1.4 0.5 0.6 0.5 0.1 0.2 0.6 2.3 4.4 8.2 29.8 

Geada 12.5 11.4 8.4 5.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 2.8 9.5 12.2 63.2 

Quadro 4.5 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Temperaturas 

médias do ar e máximas e mínimas absolutas. 

Estações climatológicas de Miranda do Douro 

 Temperaturas médias do ar (ºC) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Mensal 4.2 5.5 7.9 10.1 13.8 17.8 21.1 20.7 17.9 12.9 7.5 4.5 12.0 

Máxima 7.8 9.7 12.8 15.5 19.6 24.3 28.6 28.1 24.5 18.3 12.0 8.1 17.4 

Mínima 0.7 1.4 3.1 4.7 8.0 11.4 13.6 13.3 11.3 7.5 3.1 0.9 6.6 

Máxima absoluta 20.6 21.6 23.7 25.8 32.2 38.8 38.1 38.0 37.2 34.0 23.3 17.0 38.8 

Mínima absoluta -12.3 -11.6 -6.0 -5.2 -0.2 2.5 5.1 4.3 -0.2 -4.9 -6.0 -10.4 -12.3 

0.7 Temperaturas extremas (máximas ou mínimas) 
 

Estações climatológicas de Bragança 

 Temperaturas médias do ar (ºC) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Mensal 4.5 5.6 7.9 10.1 13.6 17.5 20.7 20.4 17.7 12.8 7.8 4.7 11.9 

Máxima 8.0 9.8 12.7 15.4 19.3 23.7 27.9 27.5 24.1 18.1 12.1 8.2 17.2 

Mínima 0.9 1.5 3.1 4.7 7.9 11.2 13.5 13.2 11.3 7.6 3.4 1.2 6.6 

Máxima absoluta 17.4 19.4 24.0 26.3 31.7 37.2 37.0 37.0 35.6 30.6 23.6 17.4 37.2 

Mínima absoluta -11.4 -9.6 -6.2 -5.1 -0.7 3.1 4.4 4.4 1.4 -3.8 -5.3 -11.0 -11.4 

0.9 Temperaturas extremas (máximas ou mínimas) 

Da análise dos Quadros 4.2 e 4.5 resulta que, em qualquer das estações climatológicas, os meses de 

Julho e Agosto apresentam as mais elevadas temperaturas médias e coincidem com as ocorrências das mais 

baixas precipitações definindo claramente a estação seca de Verão, com acentuado défice hídrico. No período 

de Inverno ocorrem as menores temperaturas e as mais elevadas precipitações. A amplitude térmica é 

considerável, em consequência da continentalidade da região. Na Figura 4.10 caracteriza-se a variação 
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espacial da temperatura média anual do ar na região em que se insere o aproveitamento de Algoso-Senhora 

da Assunção. 

AHE de Algoso-Senhora da 
Assunção

 

Figura 4.10 – Temperatura anual média  

(fonte: INAG: Plano Nacional da Água; sem escala). 

 

4.4.5 Humidade relativa e nebulosidade  

As variações de humidade são principalmente condicionadas pelas variações da temperatura e pela 

natureza das massas de ar. De um modo geral, uma variação de temperatura provoca uma variação de 

humidade relativa
2
 do ar de sentido contrário. 

No Quadro 4.6 apresentam-se os valores médios mensais e anuais da humidade relativa do ar 

registada nas estações de Miranda do Douro (às 9 h da manhã) e Bragança (às 6 h da manhã), expressos em 

percentagem, e da nebulosidade às mesmas horas (expressos em décimos de céu coberto em que “0” e “10” 

representam céu totalmente limpo e totalmente encoberto, respectivamente). Dado não se dispor de registos 

da insolação, procedeu-se à sua caracterização apenas na forma gráfica, apresentada na Figura 4.11. 

Quadro 4.6 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Valores 

médios mensais e anuais da humidade relativa e da nebulosidade. 

Estação climatológica de Miranda do Douro 

Variável Valores mensais e anuais médios às 9h da manhã 

climatológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Humidade relativa (%) 92 88 79 71 67 62 55 56 65 77 87 92 74 
Nebulosidade (décimos) 7 6 6 5 5 4 2 3 4 5 6 7 5 

Estação climatológica de Bragança 

Variável Valores mensais e anuais médios às 6h da manhã 

climatológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Humidade relativa (%) 91 89 85 84 83 81 76 76 80 88 89 91 84 
Nebulosidade (décimos) 6 5 6 5 5 4 2 3 4 5 5 5 5 

                                                           
2
 A humidade relativa descreve o estado higrométrico do ar 
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AHE de Algoso-Senhora 
da Assunção

 

Figura 4.11 – Mapa da insolação anual média (horas)  

(fonte: INAG, Plano Nacional da Água, 2001; sem escala). 

 

4.4.6 Regime do vento  

No Quadro 4.7 e nas Figuras 4.12 e 4.13 apresenta-se uma caracterização sintética do regime médio 

dos ventos nas estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). 

Com base em tais elementos verifica-se que os ventos mais frequentes na estação de Miranda do 

Douro sopram do quadrante nordeste, ao longo de todo o ano, mas principalmente no Outono e no Inverno. 

De modo geral, a tais rumos mais frequentes não correspondem, contudo, as maiores velocidades médias 

que, na quase totalidade do ano, se associam aos ventos de Oeste. Na estação climatológica de Bragança 

verifica-se que os ventos mais frequentes sopram de Oeste, notando-se uma maior predominância durante o 

Verão. Aos anteriores ventos, mas principalmente aos provenientes de Noroeste, estão associadas as 

maiores velocidades médias. 

Quadro 4.7 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Valores 

médios da velocidade do vento e da frequência por rumo. 

Estação climatológica de Miranda do Douro 

Rumo N NE E SE S SW W NW 

Frequência média (%) 4.8 26.8 10.2 5.7 6.5 20.8 15.8 7.3 

Velocidade média (km/h) 10.6 13.2 12.8 9.2 11.9 15.0 18.4 14.5 

Estação climatológica de Bragança 

Rumo N NE E SE S SW W NW 

Frequência média (%) 7.3 8.3 11.1 7.5 12.5 10.0 27.4 9.3 

Velocidade média (km/h) 9.4 9.7 9.7 8.6 11.5 14.3 16.2 17.6 
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Figura 4.12 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Frequências 

médias mensais do vento por rumo (em percentagem). 
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Bragança (03Q/01)
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Figura 4.13 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Velocidades 

médias mensais do vento por rumo (em quilómetros por hora). 

4.4.7 Evaporação e evapotranspiração 

Os valores médios mensais e anual da evaporação registada nas estações climatológicas de Miranda 

do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01) são apresentados no Quadro 4.8. Na Figura 4.14 caracteriza-se a 

variação espacial da evapotranspiração real anual média na região de inserção do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção. 
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Quadro 4.8 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). 

Valores médios mensais e anual da evaporação (mm). 

Estação climatológica de Miranda do Douro 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

37.4 53.4 96.9 124.6 169.7 201.6 297.5 280.3 191.3 113.2 60.1 35.2 1661.2 

Estação climatológica de Bragança 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

44.0 55.8 94.5 119.3 150.5 178.7 248.0 242.4 168.3 96.7 60.7 42.1 1501.0 

   42.1 Evaporações médias mensais extremas (máxima e mínima)  

AHE de Algoso-Senhora 
da Assunção

 

Figura 4.14 – Mapa da evapotranspiração real anual média (mm)  

(fonte: INAG, Plano Nacional da Água, 2001, sem escala). 

Na Figura 4.15 sintetizam-se os valores médios mensais da precipitação, P (mm), da temperatura, 

T (ºC), da humidade relativa, H (%), da nebulosidade, N (décimos), e da evaporação, E (mm), na estações 

climatológicas de Bragança (03Q/01) e de Miranda do Douro (05T/01).  

Tal figura transcreve a situação característica em Portugal Continental no que respeita a sazonalidade 

do regime hidrológico e, consequentemente, à sazonalidade das disponibilidades hídricas e das necessidades 

culturais: as maiores evaporações, que ocorrem nos meses de Verão e que coincidem com as menores 

nebulosidades e, portanto, com as mais elevadas insolações, bem como com as mais elevadas temperaturas 

e défices de humidade, são acompanhadas das mais reduzidas precipitações conduzindo, 

consequentemente, a situações de acentuado défice hídrico. 

No que respeita à comparação entre valores referentes às duas estações climatológicas, verifica-se que 

à estação de Miranda do Douro correspondem menores valores da precipitação, da humidade relativa e da 

nebulosidade e, consequentemente, maiores evaporações, traduzindo um clima mais continental do que o 

ocorrente na zona da estação de Bragança. 
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Miranda do Douro (05T/01)

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mês

P, H, T, E

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

N

Precipitação, P (mm) Temperatura, T (ºC)

Humidade relativa, H (%) Evaporação, E (mm)

Nebulosidade, N (décimos)

  Jan    Fev   Mar   Abr   Mai  Jun    Jul    Ago  Set   Out   Nov   Dez

       

Bragança (03Q/01)
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Figura 4.15 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Valores 

médios mensais da precipitação, da humidade relativa, da nebulosidade, da temperatura e da 

evaporação. 

 

4.4.8 Classificação climática de Thornthwaite–Mather 

De acordo com a classificação climática de Thornthwaite-Mather, o clima de uma região é descrito pela 

evapotranspiração potencial no ano (avaliada por aplicação da fórmula de Thornthwaite) e pelos valores, 

definidos numa base anual, do índice hídrico, do índice de aridez ou do índice de humidade e da eficácia 

térmica no Verão. 

Como é conhecido, o índice hídrico, Ih, é dado por Ih = Iu – 0,6Ia em que Iu e Ia são os índices de 

humidade e de aridez, respectivamente. 

O índice de aridez, Ia, é o quociente entre o défice de água e a evapotranspiração potencial, sendo o 

índice de humidade, Iu, o quociente entre o superavit ou excesso de água e aquela mesma 

evapotranspiração. 

A eficácia térmica é o quociente entre a evapotranspiração potencial no trimestre mais quente 

(normalmente de Junho a Agosto ou de Julho a Setembro) e a evapotranspiração potencial anual. 

A evapotranspiração potencial anual é a que decorre da aplicação da fórmula de Thornthwaite aos 

sucessivos meses do ano. Tal fórmula, aplicada ao mês genérico k, é dada por: 











a
k

k
I

t10
16EP  

em que  EPk é a evapotranspiração potencial mensal em milímetros, tk a temperatura média do ar em graus 

Celsius, no mês em questão e , uma função do índice térmico anual, I, que, por sua vez, se obtém pela 

soma dos doze índices térmicos mensais, de acordo com a seguinte equação: 
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Por sua vez, o termo correctivo  atende à duração teórica da insolação e depende da latitude do local 

e da época do ano. 

Reproduzem-se no Quadro 4.9 os resultados do balanço climatológico de água no solo, apresentados 

em Mendes, J.C. e Bettencourt, M.L., “Clima de Portugal. Fascículo XXIV. Contribuição para o estudo do 

balanço climatológico de água no solo e classificação climática de Portugal Continental”, Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica, Lisboa, 1980, para as estações climatológicas de Bragança (03Q/01) e de Miranda 

do Douro (05T/01) no período entre 1931 e 1960. Uma vez que se pretende apenas a classificação climática 

tais resultados são os apresentados para a capacidade de água utilizável de 100 mm. 

Quadro 4.9 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). Balanço 

climatológico de água no solo. 

Estação climatológica de Miranda do Douro 

Mês T EP R R-EP PA AS ER D S ESC 

Jan 4.2 10 61 51  100 10 0 51 26 

Fev 5.4 14 92 78  100 14 0 78 52 

Mar 8.7 33 59 26  100 33 0 26 39 

Abr 10.7 47 45 -2 -2 98 47 0 0 19 

Mai 14.1 75 45 -30 -32 73 70 5 0 9 

Jun 18.4 107 26 -81 -113 32 67 40 0 5 

Jul 21.5 132 11 -121 -234 10 33 99 0 3 

Ago 21.0 119 11 -108 -342 3 18 101 0 2 

Set 18.0 85 36 -49 -391 2 37 48 0 1 

Out 13.2 52 48 -4 -395 2 48 4 0 0 

Nov 8.0 23 69 46  48 23 0 0 0 

Dez 4.4 10 65 55  100 10 0 3 2 

Ano 12.3 707 568    410 297 158 158 
 

Estação climatológica de Bragança 

Mês T EP R R-EP PA AS ER D S ESC 

Jan 3.8 10 149 139  100 10 0 139 104 

Fev 5.6 16 104 88  100 16 0 88 96 

Mar 7.9 31 133 102  100 31 0 102 99 

Abr 10.2 47 73 26  100 47 0 26 63 

Mai 12.8 70 69 -1 -1 99 70 0 0 32 

Jun 17.3 102 42 -60 -61 54 87 15 0 16 

Jul 20.2 124 15 -109 -170 18 51 73 0 8 

Ago 20.3 116 16 -100 -270 7 27 89 0 4 

Set 16.8 80 39 -41 -311 4 42 38 0 2 

Out 12.0 48 79 31  35 48 0 0 1 

Nov 7.6 24 110 86  100 24 0 21 11 

Dez 4.4 12 144 132  100 12 0 132 72 

Ano 11.6 680 973    465 215 508 508 

T - temperatura média mensal (
o
C); EP - evapotranspiração média mensal (mm); R - precipitação média mensal (mm); PA -  (mm); 

AS - (mm); ER - evapotranspiração real média mensal (mm); D - défice de água mensal médio (mm); S - superavit mensal médio (mm); 
ESC - escoamento médio mensal (mm). 
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Anota-se que os resultados do balanço hidrológico se referem a um período distinto do subjacente à 

caracterização efectuada nos subcapítulos 4.4.3 a 4.4.7, baseada nas normais climatológicas 

correspondentes a 1951-1980, pelo que uma mesma variável hidrológica pode apresentar valores médios 

mensais ligeiramente diferentes. Com base no balanço que consta do Quadro 4.9 obtiveram-se os quatro 

descritores do clima que são apresentados no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01). 

Eficácia térmica no Verão e índices de humidade e hídrico. 

 
Estação climatológica de 

Miranda do Douro (05T/01) 

Estação climatológica de 

Bragança (03Q/01) 

Eficácia Térmica 50.6 50.3 

Índice de humidade 22.3 74.7 

Índice de aridez 42.0 31.6 

Índice hídrico -2.9 55.7 

De acordo com os anteriores resultados, a classificação climática com base nas estações 

climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de Bragança (03Q/01) é sinteticamente dada por C1B’1S2B’4  e 

B2B’1SB’4, respectivamente, em que os símbolos têm os seguintes significados: 

Miranda do Douro (05T/01): 

C1 sub-húmido seco (classificação pelo índice hídrico, Ih); 

B’1 1º mesotérmico (classificação pela evapotranspiração potencial, EP); 

S2 défice de água grande no Verão (classificação pelo índice de aridez, Ia, ou índice de humidade, Iu 

para climas húmidos, C2);  

B’4 moderada (classificação pela eficácia térmica, C); 

Bragança (03Q/01): 

B2 moderadamente húmido (classificação pelo índice hídrico, Ih);  

B’1 1º mesotérmico (classificação pela evapotranspiração potencial, EP); 

S défice de água moderado no Verão (classificação pelo índice de aridez, Ia, ou índice de 

humidade, Iu para climas húmidos, C2);  

B’4 moderada (classificação pela eficácia térmica, C); 

Observa-se que, não obstante a relativa proximidade entre as estações climatológicas de Miranda do 

Douro e de Bragança, alguns dos valores apurados para os descritores do clima apresentam uma dispersão 

espacial significativa, devido à notória maior continentalidade da região de Miranda do Douro.  

Na Figura 4.16 reproduzem-se excertos dos mapas apresentados em Mendes, J. C. e Bettencourt, M. 

L., “Clima de Portugal. Fascículo XXIV. Contribuição para o estudo do balanço climatológico de água no solo e 

classificação climática de Portugal Continental”, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, Lisboa, 1980, 
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contendo isolinhas dos descritores do clima considerados na classificação climática de Thornthwaite-Mather. 

A figura contém, para além da localização das estações climatológicas de Miranda do Douro (05T/01) e de 

Bragança (03Q/01), a delimitação esquemática da bacia hidrográfica do AHE de Algoso, reflectindo a 

observação precedente relativa à variabilidade espacial dos valores de alguns dos descritores do clima. 

AHE de Algoso-
Senhora da Assunção

Eficácia 

térmica no 
Verão (%)

    

Índice 

de humidade 
(%)

AHE de Algoso-
Senhora da Assunção

 

Índice 

de aridez
(%)

AHE de Algoso-
Senhora da Assunção

    

Índice 

hídrico
(%)

AHE de Algoso-
Senhora da Assunção

 

Evapotranspiração 

potencial anual 
(mm)

AHE de Algoso-
Senhora da Assunção

 

Figura 4.16 – Isolinhas dos descritores do clima considerados na classificação climática de 

Thornthwaite-Mather. 
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4.5 Recursos hídricos. Caudais reservados  

4.5.1 Recursos hídricos superficiais 

4.5.1.1 Afluência anual média 

Importa ter presente que o Aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção surge no seguimento de 

soluções antecedentes, com ênfase para as objecto das referências Hidroerg 2006 e 2007. Na medida em 

que tais soluções foram alvo de extensos estudos hidrológicos e que grande parte desses estudos é 

integralmente aplicável à concepção agora equacionada no EVTE do Aproveitamento, optou-se por, no 

presente capítulo, sintetizar resultados antecedentes, actualizando-os quando pertinente.  

Em linhas gerais, anota-se que os estudos hidrológicos utilizaram os registos em postos udométricos e 

em estações hidrométricas localizados tão próximo quanto possível da bacia hidrográfica do aproveitamento, 

de modo a poderem ser considerados representativos das condições hidrológicas aí ocorrentes. A estimativa 

da afluência anual média em regime natural à secção da tomada de água do aproveitamento foi efectuada por 

transformação da precipitação anual média na correspondente bacia hidrográfica e atendeu a informação 

hidrológica disponível, tanto para a região onde se insere o aproveitamento, como para o País.  

Atendeu-se também e necessariamente às utilizações de água na bacia hidrográfica do rio Angueira a 

montante da secção do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, com avaliação do volume anual 

médio que lhes corresponde e da afluência anual média sobrante a que conduzem para aquela secção.  

Em conformidade a precipitação estimada no Capítulo 4.4.2 (720 mm) e de acordo com os resultados 

dos estudos antecedentes, esperar-se-ia uma estimativa do escoamento anual médio na bacia hidrográfica 

relativa ao açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção de 235 mm, no essencial, decorrente da 

informação hidrométrica disponível na região, designadamente dos 30 anos (1967/68 a 1996/97) de registos 

de caudais médios diários na estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01), localizada no rio Maçãs, de que 

o rio Angueira é afluente. As coordenadas cartográficas de localização da estação hidrométrica são 

M = 329490 m e P = 519972 m. Para a área da respectiva bacia hidrográfica adoptou-se o valor de 585 km
2
, 

constante dos anuários da Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, por se julgar que a 

área apresentada no SNIRH possa enfermar de incorrecção. A contiguidade entre as bacias hidrográficas 

relativas à estação hidrométrica de Ponte de Pinelo (04R/01) e à secção do açude do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção, faz esperar condições de escoamento em regime natural muito próximas, em termos de altura 

do escoamento anual médio e da variabilidade intra anual e interanual das afluências. 

Contudo, relativamente aos estudos antecedentes, verifica-se que a estação hidrométrica apresenta 

mais sete anos com registos, entre 1997/98 e 2003/04, os quais determinam um acréscimo das 

disponibilidades hídricas do valor anual médio antes estimado, de cerca de 125 hm
3
, para 138 hm

3
, conforme 

se caracteriza na Figura 4.17.  
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Figura 4.17 – Estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01). Escoamentos anuais e 

correspondentes médias nos períodos de 30 anos, entre 1967/68 e 1996/97, e de 37 anos, entre 1867/68 e 

2003/04. 

Em face da anterior informação, optou-se por aumentar ligeiramente a altura do escoamento anual 

médio na bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, para o que se adoptou o valor 

de 250 mm, o qual é aliás, também compatível com a caracterização hidrométrica da região, como se 

exemplifica nas Figuras 4.18 e 4.19. À anterior altura corresponde o escoamento anual médio de 137.8 hm
3
 

(área da bacia hidrográfica de 551.3 km
2
).  

A estimativa do volume efectivamente afluente em regime natural à secção da tomada de água do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção e a caracterização do correspondente regime anual, mensal e diário, 

requerem, contudo, a estimativa prévia dos consumos de água na bacia hidrográfica daquela secção. 

200 - 300 mm

Bacia hidrográf ica 
do AHE de 

Algoso-Senhora 

da Assunção

Estação hidrométrica de 
Ponte Pinelo (04R/01)

 

Figura 4.18 – Escoamento anual médio no Norte do País. Fonte: Atlas da Água, SNIRH, PNA, Lisboa 2002 

(sem escala) 
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Figura 4.19 – Escoamento anual médio na bacia hidrográfica do rio Douro. Fonte: Monografias Hidrológicas 

dos Principais Cursos de Água de Portugal Continental, Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos 

Hidráulicos, 1986 

Essa estimativa teve por base o reconhecimento das utilizações do domínio hídrico, existentes ou 

previstas, na bacia hidrográfica do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, efectuado no decurso da 

elaboração dos estudos antecedentes e do presente EIA.  

Relativamente aos usos consumptivos e recorrendo aos dados do Recenseamento Geral Agrícola, 

RGA, de 2009, foi possível contabilizar no concelho de Vimioso uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) de 

14 507 ha. Observa-se que se considerou justificado utilizar somente informação referente ao concelho do 

Vimioso, já que a bacia hidrográfica do rio Angueira a montante do aproveitamento se desenvolve na sua 

quase totalidade no referido concelho.  

Tendo em conta os dados do RGA de 2009 relativamente à ocupação cultural do solo (ver Capítulo 

4.13), considerou-se que apenas a rega dos prados permanentes, dos frutos frescos e das culturas hortícolas 

(área total de 3 930 ha) mobilizaria quantitativos significativos de água. Sendo o concelho do Vimioso 

atravessado por três cursos de água importantes, na proximidade dos quais se situam as áreas a regar, 

considerou-se que apenas um terço daquela área seria efectivamente regada por derivações do rio Angueira 

inseridas a montante da tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Adoptando a dotação 

anual média, avaliada por excesso em 3 750 m
3
/ha, e no pressuposto de que 20% das escorrências de rega 

retornarão ao leito do rio Angueira, estimou-se que o volume anual médio efectivamente consumido na rega a 
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montante da tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção ascendesse a cerca de 3.9 hm
3
/ano 

(3 930/3 ha × 3 750 m
3
/ha.ano × 0.80 = 3.9 hm

3
/ano). 

Relativamente a consumos de água para abastecimento público, o Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica do rio Douro identifica um sistema com captação de superfície localizado a montante do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, abastecendo um volume total anual de 0.26 hm
3
. 

Em conformidade com o exposto, estima-se, assim, que o volume anual médio afecto a usos 

consumptivos e com origem de água localizada a montante da secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção totalize 4.16 hm
3
 do que resulta a afluência anual média sobrante naquela 

secção de 137.83 – 4.16 ≈ 133.7 hm
3
. O correspondente valor do caudal modular sobrante é de 4.24 m

3
/s, ou 

seja, ligeiramente superior ao caudal modular de 3.98 m
3
/s estimado nas concepções do aproveitamento que 

precederam a actual. 

A caracterização do regime das afluências sobrantes na secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção adoptou a informação de base utilizada nos estudos que antecederam a actual 

concepção do aproveitamento, relativa aos registos de caudal médio diário na estação hidrométrica de Ponte 

de Pinelo, (04R/01) embora actualizados para o período de 37 anos, entre 1967/68 a 2003/04. A transposição 

desses registos para a secção da tomada de água processou-se na razão entre os volumes anuais médios 

afluentes ao aproveitamento e à estação hidrométrica, de acordo com a seguinte equação: 

EH

i
EH

i QQ



            

em que: 

iQ  caudal médio diário afluente à secção do curso de água correspondente à tomada de água do 

aproveitamento no dia i de um dado ano (m
3
 s

-1
); 

i
EHQ  caudal médio diário registado na estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01) no mesmo 

dia i (m
3
 s

-1
); 

  afluência anual média ao aproveitamento deduzida dos consumos na bacia hidrográfica a 

montante da respectiva origem de água (volume anual médio sobrante), anteriormente 

estimada em 133.7 hm
3
; 

EH  afluência anual média à estação hidrométrica no período de 37 anos antes especificado, 

calculada a partir dos registos diários em 138.0 hm
3
. 

Considerando que a distribuição temporal dos volumes consumidos a montante do açude do 

aproveitamento pela rega e pelo abastecimento urbano acompanha o regime natural dos caudais afluentes, 

obtiveram-se os escoamentos anuais afluentes em regime natural à secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção apresentados na Figura 4.20 e no Quadro 4.11, o qual contém ainda os 

escoamentos mensais afluentes, bem como algumas das características estatísticas das séries em presença.  
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Figura 4.20 – Escoamentos anuais afluentes em regime natural à secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção (1967/68 a 2003/04). 

Quadro 4.11 – Escoamentos anuais e mensais afluentes em regime natural à secção da tomada de água do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção e respectivas características estatísticas (1967/68 a 2003/04). 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Ano

(hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3)

1967/68 0.65 2.08 1.53 1.24 24.58 12.98 15.55 18.73 2.49 0.73 0.39 0.74 81.69

1968/69 0.78 12.42 25.71 41.92 43.39 96.27 18.66 11.34 6.43 1.78 0.82 1.22 260.73

1969/70 1.46 2.29 2.05 80.32 15.56 6.97 3.42 4.37 1.71 0.44 0.26 0.24 119.11

1970/71 0.33 0.99 1.45 17.88 8.78 5.71 22.48 23.13 15.98 9.30 3.97 1.35 111.35

1971/72 1.64 1.32 1.50 6.38 44.63 15.94 6.87 3.61 1.62 0.65 0.38 0.59 85.13

1972/73 3.43 6.63 20.26 39.84 10.09 4.59 2.57 12.05 3.97 1.43 0.70 0.59 106.14

1973/74 2.06 4.72 4.85 38.05 34.10 10.65 6.26 3.78 8.88 4.68 0.81 0.73 119.57

1974/75 0.79 3.96 3.00 7.43 13.47 25.20 6.51 3.00 1.58 0.53 0.35 0.45 66.27

1975/76 1.04 1.11 3.63 2.03 6.73 2.82 2.85 2.15 0.65 0.79 0.29 0.57 24.66

1976/77 5.35 8.21 8.27 44.78 65.23 21.29 12.50 5.40 4.26 1.32 0.77 0.60 177.97

1977/78 1.72 2.10 58.78 17.29 91.44 49.15 8.81 9.74 3.21 1.10 0.74 0.66 244.72

1978/79 1.26 1.80 74.03 49.98 122.99 47.21 31.56 9.21 3.80 1.33 0.66 0.64 344.48

1979/80 9.47 4.62 7.96 8.45 19.30 12.18 9.13 10.55 3.02 0.94 0.53 0.46 86.62

1980/81 0.70 1.22 1.17 1.03 1.02 3.03 5.87 2.73 0.85 0.32 0.21 0.14 18.30

1981/82 2.51 0.85 22.96 20.57 12.18 5.73 2.46 1.24 1.51 0.44 0.32 0.31 71.08

1982/83 1.25 8.67 9.83 4.34 9.02 7.68 26.23 32.51 5.67 1.86 1.27 0.62 108.94

1983/84 0.65 6.78 25.52 9.95 6.08 7.72 15.00 5.48 2.44 0.72 0.42 0.38 81.14

1984/85 3.53 35.99 26.98 40.76 72.66 18.35 14.42 6.25 15.57 1.65 0.72 0.54 237.42

1985/86 0.60 1.25 14.16 14.14 25.67 16.32 5.66 3.06 1.02 0.37 0.17 0.80 83.22

1986/87 0.87 2.22 3.33 11.95 27.52 11.56 11.26 3.66 1.14 0.78 0.18 0.54 75.03

1987/88 6.85 6.83 21.37 37.01 33.89 7.57 10.34 21.79 8.96 7.29 1.62 0.97 164.50

1988/89 1.96 3.31 2.72 2.26 2.66 4.52 6.56 4.45 3.98 0.52 0.18 0.16 33.27

1989/90 0.35 8.69 107.81 27.19 24.30 7.29 8.02 3.26 0.91 0.31 0.25 0.27 188.66

1990/91 2.01 11.63 3.00 16.36 9.38 46.65 7.41 2.58 1.05 0.36 0.22 0.29 100.95

1991/92 0.63 1.48 1.61 3.86 1.53 1.08 3.62 0.85 0.63 0.30 0.14 0.16 15.88

1992/93 0.73 1.09 9.91 4.62 2.39 1.93 2.13 9.27 5.39 0.82 0.37 1.64 40.29

1993/94 39.06 13.80 10.20 43.80 14.98 13.01 4.66 12.38 4.10 0.70 0.27 0.38 157.37

1994/95 0.88 4.66 5.74 18.48 19.97 8.19 3.29 2.68 0.67 0.29 0.03 0.11 65.00

1995/96 0.25 4.35 55.24 142.15 25.22 15.29 16.01 19.50 4.95 1.18 0.39 0.46 284.99

1996/97 1.05 2.23 41.03 36.25 12.82 5.55 3.08 2.57 4.58 0.86 0.14 0.13 110.29

1997/98 1.80 38.42 53.64 36.89 16.15 7.71 14.91 7.17 15.27 1.92 0.46 0.92 195.26

1998/99 0.70 0.74 0.85 3.00 1.21 1.85 1.04 5.43 1.30 0.10 0.08 0.56 16.88

1999/00 10.95 9.56 7.74 8.19 6.25 2.34 32.33 33.77 3.43 1.08 0.63 0.59 116.87

2000/01 0.86 11.26 128.60 146.77 71.27 152.52 13.05 4.37 0.32 0.26 0.28 0.36 529.92

2001/02 1.56 0.67 0.61 4.30 5.60 12.14 2.35 0.71 0.38 0.13 0.05 0.16 28.66

2002/03 0.84 18.49 114.26 90.21 23.13 21.70 21.54 5.46 0.44 0.50 0.22 0.35 297.16

2003/04 6.50 21.31 25.59 10.50 11.40 12.57 5.32 2.54 0.81 0.12 0.29 0.41 97.37

3.16 7.24 24.51 29.46 25.31 19.01 10.37 8.40 3.86 1.30 0.53 0.54 133.70

6.57 8.87 33.51 35.12 27.39 28.99 8.21 8.35 4.18 1.90 0.67 0.34 107.73Desvio-padrão (hm3)

Ano

Média (hm3)

 

As características do regime hidrológico a nível diário foram sintetizadas por meio da curva de duração 

média anual do caudal médio diário e da correspondente curva característica hidrológica. A primeira das 

anteriores curvas fornece, para cada valor do caudal médio diário, o número médio de dias por ano em que 

ocorrem caudais superiores ou iguais ao considerado. A curva característica hidrológica é estabelecida com 
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base na curva precedente e fornece, a partir da relação entre cada caudal e o caudal modular, Q/Qmod, o 

rendimento hidrológico, ou seja, a fracção do volume anual médio afluente,  , correspondente à 

ocorrência de caudais menores ou iguais a Q e, como tal, susceptível de ser utilizada na produção de energia 

de um aproveitamento a fio-de-água ou com regularização diária parcial dos caudais afluentes. As anteriores 

curvas, em termos, quer adimensionalizadas, quer com unidades, são objecto das Figuras 4.21 e 4.22 que 

também contêm tabelas com alguns dos valores que estão na génese das curvas. 

Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod

(dia) (-) (dia) (-) (dia) (-) (dia) (-) (dia) (-)

1 96.506 75 1.070 150 0.363 225 0.125 300 0.050

5 10.632 80 0.992 155 0.338 230 0.116 305 0.046

10 6.571 85 0.922 160 0.313 235 0.110 310 0.043

15 4.814 90 0.860 165 0.287 240 0.105 315 0.039

20 3.764 95 0.801 170 0.269 245 0.098 320 0.034

25 3.103 100 0.748 175 0.253 250 0.091 325 0.032

30 2.555 105 0.700 180 0.237 255 0.084 330 0.027

35 2.188 110 0.650 185 0.221 260 0.080 335 0.023

40 1.932 115 0.602 190 0.208 265 0.075 340 0.021

45 1.741 120 0.559 195 0.196 270 0.071 345 0.018

50 1.586 125 0.522 200 0.183 275 0.066 350 0.016

55 1.444 130 0.491 205 0.169 280 0.064 355 0.014

60 1.332 135 0.456 210 0.157 285 0.059 360 0.007

65 1.239 140 0.420 215 0.144 290 0.057 365 0.002

70 1.145 145 0.388 220 0.135 295 0.052
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Figura 4.21 – Tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva de duração média anual do 

caudal médio diário e correspondente quadro de valores (1967/68 a 2003/04). 
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Figura 4.22 – Tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva característica hidrológica e 

correspondente quadro de valores (1967/68 a 2003/04). 

 

A caracterização relativa à qualidade dos recursos hídricos superficiais na bacia hidrográfica em estudo 

é apresentada no subcapítulo 4.6 referente à qualidade ambiental. 

 

4.5.1.2 Consumos e utilizações de água no trecho interferido. Caudais ecológicos  

O volume anual médio afluente à secção da tomada de água foi determinado no EVTE deduzindo ao 
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volume anual médio afluente (137.8 hm
3
) os volumes consumidos na bacia hidrográfica do açude do 

aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção, que se apresentaram no subcapítulo antecedente. O 

volume turbinável deve ainda deduzir a esse volume os volumes afectos a utilizações prioritárias existentes a 

jusante do açude, designadamente, a rega e a fins ecológicos, incluindo o necessário ao funcionamento das 

duas passagens para fauna a instalar no açude. 

O reconhecimento do trecho do rio Angueira entre as secções da tomada de água e da restituição do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção evidenciou a inexistência, quer de utilizações de água a partir do curso 

de água, quer de descargas domésticas ou industriais nele lançadas (ver Fotografias 3.7 e 4.1). Nestas 

circunstâncias, os caudais mínimos a assegurar em tal trecho serão os correspondentes ao regime de caudal 

ecológico necessário para manter o ciclo biológico e preservar a qualidade da água. 

Na sequência da discussão havida em torno dos caudais ecológicos a implementar no aproveitamento 

previsto inserir na mesma secção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no âmbito da avaliação de 

impacto ambiental das concepções que precederam a agora equacionada, mereceu a concordância da então 

Autoridade Nacional da Água o regime de caudais ecológico apresentado no Pedido de Emissão de Título de 

Utilização de Recursos Hídricos (PETURH), que se reproduz no Quadro 4.12, definido na pressuposto do 

lançamento de cerca 5% do caudal modular nos meses de Outubro a Março, e sensivelmente na sequência 

de caudais proposta em ALVES; BERNARDO, 2002, Lisboa, entre Abril a Setembro, ou seja, no período de 

maior sensibilidade ecológica para as espécies aquáticas e ribeirinhas do troço em causa do rio Angueira.  

Quadro 4.12 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Caudais ecológicos mensais propostos no 

PETURH (Hidroerg, 2009). 

Caudal ecológico

Qeco

(l/s)

Outubro 200

Novembro 200

Dezembro 200

Janeiro 200

Fevereiro 200

Março 200

Abril 980

Maio 610

Junho 250

Julho 150

Agosto 60

Setembro 80  

Contudo, relativamente a esse regime aumentaram-se ligeiramente os caudais ecológicos nos meses 

de Agosto e Setembro dos valores antes previstos de 60 e de 80 l/s, respectivamente, para o valor mensal de 

120 l/s, de modo a assegurar o bom funcionamento dos sistemas de transposição faunísticas a instalar em 

ambas as margens do rio Angueira. Resultaram, assim, os caudais ecológicos sistematizados no Quadro 

4.13. Anota-se que no período mais sensível do ponto de vista ambiental, sensivelmente entre Maio e 
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Setembro, os caudais ecológicos mensais representam elevadas percentagens dos caudais médios naqueles 

meses em regime natural, concretamente, compreendidas entre cerca de 17 e 61%. 

Quadro 4.13 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Caudais ecológicos mensais. 

Caudal ecológico

Qeco

(l/s)

Outubro 200

Novembro 200

Dezembro 200

Janeiro 200

Fevereiro 200

Março 200

Abril 980

Maio 610

Junho 250

Julho 150

Agosto 120

Setembro 120  

Os sucessivos caudais ecológicos serão parcialmente lançados através dos dois dispositivos afectos à 

passagem de fauna (dispositivo para peixes e toupeira-de-água na margem direita e dispositivo somente para 

toupeira-de-água na margem esquerda). Adicionalmente haverá um dispositivo para lançamento do caudal 

ainda em falta relativamente a cada um dos caudais ecológicos mensais.  

Não obstante o subcapítulo 5.5.1 conter a caracterização detalhada do regime hidrológico modificado 

no trecho interferido pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção, desde já se acentua que a exploração do 

aproveitamento será tal que caudais afluentes menores ou iguais ao caudal ecológico serão integralmente 

lançados para jusante, sem que ocorra qualquer turbinamento (central parada). Uma vez que os caudais 

afluentes à tomada de água do aproveitamento excedam o caudal ecológico, proceder-se-á ao turbinamento 

do caudal remanescente até ao limite máximo de 9.0 m
3
/s, correspondente ao caudal de dimensionamento do 

circuito hidráulico do aproveitamento. Importa ainda mencionar que o regime de caudais no rio Angueira a 

jusante da secção de restituição da central permanecerá praticamente inalterado. 

De acordo com a pormenorização, apresentada na Figura 4.23, da curva de duração média anual do 

caudal médio diário, estima-se que, em média, apenas em cerca de 36 dias por ano os caudais naturais no rio 

da Angueira, na secção do açude do aproveitamento, sejam inferiores ao menor dos caudais ecológicos, ou 

seja, inferiores a 120 l/s. Por outro lado, admite-se que a central funcione à plena carga apenas em cerca de 

33 dias por ano, período durante o qual os caudais naturais afluentes excedem a soma do mais elevado 

caudal ecológico mensal com o caudal máximo turbinável, ou seja, excedem 9.98 m
3
/s. 

 

4.5.1.3 Regime hidrológico na situação pristina 

Com base nos escoamentos médios diários afluentes à secção da tomada de água do aproveitamento 

obtidos por transposição para aquela secção dos escoamentos médios diários registados na estação 
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hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01) (subcapítulo 4.5.1.1) foi caracterizado o regime hidrológico anual, 

mensal e diário na secção relativa à tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção na situação 

actual, isto é, antes da construção do mesmo empreendimento. Tal caracterização é resumida nas Figuras 

4.24 a 4.26.  
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Figura 4.23 – Tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva de duração média anual do 

caudal médio diário. Pormenores. 
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Figura 4.24 – Escoamentos anuais e correspondente média na secção da 

tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 
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Figura 4.25 – Escoamentos mensais na secção da tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

(período de 37 anos, entre 1967/68 e 2003/04). 
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Figura 4.26 – Escoamentos diários na secção da tomada de água do AHE de Algoso (período de 37 anos, 

entre 1967/68 e 2003/04). 
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As Figuras 4.24 a 4.26 evidenciam que a variabilidade interanual do escoamento afluente à secção da 

tomada de água do aproveitamento de Algoso é consideravelmente acentuada, ocorrendo mais 

frequentemente períodos consecutivos com escoamentos inferiores às médias mensal e anual do que com 

escoamentos superiores àquelas médias. A anterior situação é, aliás, contrabalançada por alguns anos, 

excepcionalmente húmidos. 

Conforme já antes mencionado, no subcapítulo 5.5.1 proceder-se-á à comparação dos regimes 

hidrológicos anterior e posterior à execução do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

4.5.1.4 Caudais e níveis de cheia 

O dimensionamento do açude no rio Angueira (cotas da soleira descarregadora e do topo dos remates 

laterais), bem como a fixação das cotas de implantação da central hidroeléctrica do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção atenderam aos caudais de ponta de cheia previstos para aquelas secções, e, no caso da central 

hidroeléctrica, aos correspondentes níveis de cheia.  

De acordo com os cálculos efectuados no EVTE do aproveitamento, o caudal de ponta de cheia na 

secção de implantação do açude do aproveitamento para um período de retorno de 100 anos foi estimado em 

920 m
3
/s. O subcapítulo 5.5.1 contém a comparação de níveis na secção de implantação do açude do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção nas situações actual e futura, esta última, uma vez executada aquela obra. 

Tal comparação não tem sentido para a secção de restituição da central do aproveitamento, uma vez que os 

níveis aí não sofrem alteração na sequência da presença da central hidroeléctrica. 

 

4.5.2 Recursos hídricos subterrâneos 

A hidrogeologia da zona em estudo foi analisada no subcapítulo 4.3. Em complemento menciona-se 

que a caracterização apresentada no Plano Nacional da Água (INAG, 2001), sintetizada na Figura 4.27, 

permite verificar que a bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção não se insere na zona do 

País com aquíferos reconhecidos como significativos – Figura 4.27 a). Em termos anuais médios, constata-se 

que a região apresenta a mais baixa taxa de recarga (2 a 5%), sendo as disponibilidades hídricas 

subterrâneas também das mais baixas (0.010 a 0.050 hm
3
/ano/km

2
) – Figura 4.27 b) e c), respectivamente. 

Destaca-se ainda o facto, justificado no subcapítulo 4.3, de se afigurar de todo improvável que a 

abertura do túnel venha a interferir com a circulação das águas subterrâneas.  
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Figura 4.27 – Recursos hídricos subterrâneos: a) sistemas aquíferos em Portugal Continental; b) taxa de 

recarga anual média e c) disponibilidades hídricas subterrâneas anuais médias. 

 Fonte – Plano Nacional da Água, INAG, 2001). 

 

4.6 Qualidade ambiental      

4.6.1 Ambiente sonoro. Ruído  

A área de estudo apresenta características essencialmente rurais, com presença humana reduzida. 

Essa presença, em termos de habitações, é mesmo inexistente nas imediações dos constituintes do 

aproveitamento: açude/albufeira, central e circuito hidráulico. Todavia, na proximidade da área de implantação 

do empreendimento situam-se as localidades de Valcerto e de S. Martinho do Peso, ambas pertencentes à 

freguesia de S. Martinho do Peso (concelho do Mogadouro), e a localidade de Algoso, da freguesia com o 

mesmo nome (concelho do Vimioso).  

Aquelas três povoações são identificadas na Figura 4.28, que contém também a representação das 

distâncias planimétricas das mesmas à central hidroeléctrica, única infra-estrutura do projecto que produzirá 

algum ruído (emissão de baixa frequência e de média intensidade) durante a fase de exploração do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. Como se pode observar nessa figura, qualquer dos receptores dista da central 

hidroeléctrica mais de 2 km, numa zona com grandes desníveis orográficos. 

As vias de comunicação existentes na área de estudo apresentam pequenos volumes de tráfego 

rodoviário, por serem sobretudo estradas de acesso a povoações e, portanto, gerarem baixos níveis de ruído. 

A única excepção relaciona-se com a EN 219, que passa sobre o rio Angueira um pouco a montante do local 
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de implantação da central do AHE. Esta via de comunicação apresenta, pelo menos pontualmente, algum 

tráfego e o inerente acréscimo de ruído. 
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Figura 4.28 – Receptores potenciais na envolvente do projecto e distância planimétrica à central hidroeléctrica 

do AHE de Algoso-Senhora da Assunção (base: cartas militares n.
os

 79, 80, 93 e 94 à escala 1:25 000). 

Embora não estejam divulgados dados relativos aos actuais níveis locais de ruído e de não se ter 

justificado efectuar medições para o EIA, considera-se que os parâmetros de qualidade ambiental, em relação 

ao ambiente sonoro, serão no global elevados na área de estudo, já que não se identificaram fontes pontuais 

geradoras de ruído no interior e nas proximidades da área estudada (reduzido ruído de tráfego rodoviário e 

reduzido ruído de vizinhança). Como referido, a única excepção relaciona-se com a EN 219, que gerará algum 

ruído na vizinhança da passagem dessa via sobre o rio Angueira, embora aí não exista qualquer ocupação 

humana. 
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Assim, não se identificaram no local de inserção das várias componentes do projecto situações de 

conflito com o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

4.6.2 Qualidade do ar  

Não existem estações de monitorização de qualidade do ar na zona geográfica em que se insere o AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção, não havendo assim medições disponíveis para os parâmetros avaliados 

nestas estações (NO, NO2, NOx, O3, SO2 e partículas).  

Não obstante, a ausência de infra-estruturas, pontuais ou lineares, reconhecidas como responsáveis 

pela degradação da qualidade do ar, tais como vias com tráfego rodoviário significativo, em associação com o 

carácter ainda essencialmente rural dos pequenos aglomerados populacionais existentes na proximidade do 

empreendimento (Algoso, Valcerto e S. Martinho do Peso), faz esperar uma boa qualidade média do ar, em 

consequência de serem previsivelmente baixas as concentrações de poluentes atmosféricos.  

 

4.6.3 Qualidade da água superficial  

4.6.3.1 Considerações prévias  

Os elementos utilizados na caracterização da situação actual na área em estudo em termos de 

qualidade da água superficial, incluindo a qualidade ecológica (sensu Directiva-Quadro da Água), recorrem às 

seguintes fontes de informação: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (PBH, 2001), Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica n.º 3 (2012), Ascenção (2011), Ramos (2011), Cortes et al., (2002a), Guerreiro e Pereira 

(2002), Bruxelas e Bernardo (2000), Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH, 

www.snirh.apambiente.pt, consultado em Setembro de 2014) e amostragens realizadas no âmbito do presente 

EIA para a flora aquática (macrófitos). 

O conceito de estado (ou qualidade) ecológico dos recursos hídricos foi introduzido na legislação 

através da Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000 (Directiva 

Quadro da Água, DQA), transposta para ordem jurídica nacional pela Lei nº 58/2005
3
, de 29 de Dezembro, e 

Decreto-Lei nº 77/2006
4
, de 30 de Março. A referida Directiva estabeleceu um quadro de acção comunitária no 

domínio da política da água com o objectivo de garantir a utilização sustentável dos recursos hídricos, 

prevenindo a sua degradação através da protecção e melhoria da qualidade das massas de água, de modo a 

atingir o Bom Estado. O Estado de uma massa de água de superfície é determinado pelos seus Estado 

Químico e Estado Ecológico.  

O Estado Ecológico exprime numa de cinco classes (excelente, bom, razoável, medíocre, mau) a 

qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície. No caso dos 

rios (sistemas lóticos), este conceito integra elementos de qualidade biológica (que podem abarcar a fauna 

                                                           
3
 Alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho. 

4
 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro. 
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piscícola, os macroinvertebrados bentónicos, o fitobentos/diatomáceas e a flora aquática/macrófitos), 

condições hidromorfológicas (regime hidrológico, continuidade do rio e condições morfológicas) e, ainda, 

parâmetros físico-químicos de suporte (condições térmicas, de oxigenação, salinidade, estado de acidificação 

e condições relativas aos nutrientes). O Estado Ecológico é expresso através do desvio que os ecossistemas 

apresentam relativamente a uma situação de referência que representa o ecossistema aquático na ausência 

de qualquer influência antrópica significativa (Estado Ecológico excelente). 

O Estado Químico está relacionado com a presença de substâncias químicas nocivas no ambiente 

aquático que, em condições naturais, não estariam presentes ou existiriam em concentrações reduzidas. 

Estas substâncias, pelas suas características de persistência, toxicidade e bioacumulação, são susceptíveis 

de causar danos significativos, para ou por intermédio do ambiente aquático, para a saúde humana e para a 

flora e fauna. 

A zona de estudo integra parte de duas massas de água superficiais da Região Hidrográfica n.º 3 

(Douro, Figura 4.29): a massa de água com o código PT03DOU0335, que engloba o trecho intermédio e final 

do rio Angueira (bem como a parte intermédia e final do rio Maçãs e uma trecho importante do rio Sabor, 

incluindo outros seus afluentes), e a massa de água com o código PT03DOU0259, que abrange o trecho final 

da ribeira da Ponte de Pau. De acordo com os tipos de rios definidos para Portugal Continental (INAG, 

2008a)
5
, a massa de água que integra o trecho final do rio Angueira pertence ao tipo dos Rios do Alto Douro 

de Média-Grande Dimensão (Tipo N2), enquanto a massa de água que engloba o trecho final da ribeira da 

Ponte de Pau pertence ao tipo dos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão (Tipo N3).  

 

Figura 4.29 – Massas de água integradas na zona de estudo (PT03DOU0335 e PT03DOU0259). A seta 

laranja identifica a localização aproximada do açude projectado. Adaptado de: 

http://intersig.apambiente.pt/intersig/. 

                                                           
5
 A legislação requer o estabelecimento a priori de tipos de rios, enquanto grupos de massas de água com 

características geográficas e hidrológicas relativamente homogéneas, consideradas relevantes para a determinação das 
condições ecológicas. 
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Ambos os tipos de rios apresentam características semelhantes, sendo diferenciados pela dimensão da 

bacia hidrográfica. Os dois tipos são genericamente caracterizados (INAG, 2008a) por apresentarem uma 

distribuição limitada à região denominada de “Terra Quente”, do Alto Douro. Esta região apresenta 

temperaturas médias um pouco mais elevadas (cerca de 13 ºC em média) e precipitações mais baixas (cerca 

de 600 mm em média) do que aquelas que caracterizam a região Norte. Estes rios encontram-se a altitudes 

médias (cerca de 300 m em média) e apresentam amplitudes térmicas do ar elevadas.  

 

4.6.3.2 Parâmetros físico-químicos  

Dados utilizados e critérios de avaliação 

Os dados físico-químicos utilizados para caracterizar a qualidade das águas superficiais na área de 

estudo foram obtidos no SNIRH e nas seguintes publicações: Ascenção (2011) e Bruxelas e Bernardo (2000). 

As informações disponíveis para os elementos físico-químicos utilizadas no presente EIA são avaliadas 

de acordo com os critérios para o Bom Estado Ecológico especificados no documento Critérios para a 

Classificação do Estado das Massas de Água – Rios e Albufeiras (INAG, 2009) (Quadro 4.14). Esta avaliação 

será, todavia, indicativa, já que a utilização daqueles critérios pressupõe a realização de quatro amostragens 

sazonais por ano e a informação disponível, nomeadamente no SNIRH, apresenta várias lacunas temporais.  

Quadro 4.14 - Limiares máximos dos parâmetros físico-químicos para o estabelecimento do Bom Estado 

Ecológico em Rios dos tipos N2 e N3 (adaptado de INAG, 2009). 

Parâmetros 
Limite para o Bom Estado (Tipos N2 e 

N3) 

Oxigénio Dissolvido 
(1)

 ≥ 5 mg O2/l 

Taxa de Saturação em Oxigénio 
(1)

 entre 60% e 120% 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 
(1)

 ≤ 6 mg O2/l 

pH 
(1)

 entre 6 e 9*
 

Azoto Amoniacal 
(1)

 ≤ 1 mg NH4/l 

Nitratos 
(2)

 ≤ 25 mg NO3/l 

Fósforo Total 
(2)

 ≤ 0,10 mg P/l 

Arsénio 
(2)

 50 µg/l 

Cobre 
(2)

 100 µg/l 

Crómio 
(2)

 50 µg/l 

Zinco 
(2)

 500 µg/l 

   (1) 80% das amostras se a frequência for mensal ou superior;   (2) Média Anual. 
   * Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente 

De forma complementar são utilizados na avaliação efectuada os critérios para os objectivos ambientais 

de qualidade da água mínima para águas superficiais (Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto) 

(Quadro 4.15).  
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Quadro 4.15 - Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto). *Refere-se a um valor mínimo admissível. (adaptado de INAG, 2009). 

Parâmetros Valor Máximo Admissível  (VMA) 

Taxa de Saturação em Oxigénio 50%* 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 5 mg O2/l 

pH entre 5.0 e 9.0
 

Azoto Amoniacal 1 mg N/l 

Fósforo Total 1 mg P/l 

Arsénio 100 µg/l 

Cádmio 10 µg/l 

Chumbo 50 µg/l 

Crómio 50 µg/l 

Cobre 100 µg/l 

Mercúrio 1.0 µg/l 

Zinco 500 µg/l 

A ocorrência de algumas substâncias prioritárias, que contribuem para o estabelecimento do Estado 

Químico, foi avaliada com base na informação disponível para o cádmio, mercúrio e chumbo, através da 

aplicação das Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias prioritárias (Anexo III do Decreto-Lei 

nº 103/2010, de 23 de Setembro) (Quadro 4.16). 

Quadro 4.16 – Normas de qualidade ambiental (NQA) para três substâncias prioritárias com informação 

disponível numa estação de monitorização do SNIRH localizada no rio Angueira (de acordo com o Anexo III 

do Decreto-Lei nº 103/2010, de 24 de Setembro). 

Parâmetros NQA – Média Anual 
NQA – Concentração Máxima 

Admissível 

Chumbo 7.2 µg/l Não aplicável 

Mercúrio 0.05 µg/l 0.07 µg/l 

Cádmio ≤0.09 µg/l ≤0.60 µg/l 

Em relação aos parâmetros microbiológicos, a qualidade da água é avaliada recorrendo aos critérios 

estabelecidos na “Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de 

qualidade para usos múltiplos”
6
 (Quadro 4.17). 

Quadro 4.17 – Critérios para os parâmetros microbiológicos para classificação dos cursos de água 

superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos. 

Parâmetros Excelente (A) Boa (B) Razoável (C) Má (D) 

Coliformes totais (N/100 mL) ≤50 ≤5000 ≤50000 >50000 

Coliformes fecais (N/100 mL) ≤20 ≤2000 ≤20000 >20000 

Estreptococos fecais (N/100 mL) ≤20 ≤2000 ≤20000 >20000 

                                                           
6
 http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5&idISubtem=ANUARIO_INFO# (consultado em Setembro de 2014) 

http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5&idISubtem=ANUARIO_INFO
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Resultados 

No SNIRH foram recolhidos dados referentes a vários parâmetros de qualidade para as duas estações 

de monitorização com características lóticas existentes na bacia hidrográfica do rio Angueira -  Ponte Cara 

Costa (S. Martinho) (04S/02), situada no troço mais a montante do rio Angueira, e Ponte Caçarelhos (04R/04), 

localizada no mesmo rio próximo do Vimioso (Quadro 4.18). Ambos os locais situam-se a montante da zona 

estudada no presente EIA. 

De acordo com essa informação e apesar das limitações dos dados disponíveis, os valores médios dos 

parâmetros medidos são, em termos gerais, compatíveis com o bom Estado Ecológico, de acordo com os 

limiares constantes do Quadro 4.15. Os valores apresentados são também compatíveis com os objectivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (VMA) que se apresentaram no Quadro 4.16.  

No trabalho de Bruxelas e Bernardo (2000) foram avaliados vários parâmetros de qualidade da água 

em três pontos do rio Angueira (S Martinho, Serapicos e Vimioso), todos eles situados a montante do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. As amostragens pontuais então realizadas salientaram alguns problemas de 

qualidade, revelados, sobretudo, pelos elevados valores de oxidabilidade. Os valores de oxigénio dissolvido 

registados em Serapicos em Setembro de 2000 foram também reduzidos, embora a degradação da água do 

rio Angueira na época estival deva ocorrer naturalmente, nomeadamente nos pegos a que por vezes fica 

então reduzido o contínuo fluvial (Quadro 4.19). 

Com base em informação mais recente (Ascenção, 2011), mas também restringida a uma amostragem 

pontual de Verão, é possível registar a redução da qualidade (teores de oxigénio dissolvido) no trecho 

intermédio do rio Angueira durante o Verão (Vimioso), embora em Algoso (local de amostragem situado 

próximo da zona de implantação da central do AHE) o parâmetro em causa demonstre uma recuperação da 

qualidade da água (Figura 4.30, Quadro 4.20). Não obstante, todos os valores de oxigénio dissolvido são 

compatíveis com o bom estado ecológico (> 5 mg/l) (Quadro 4.14).       

Em relação aos parâmetros microbiológicos, constata-se que os valores médios apurados são 

compatíveis com uma boa qualidade na estação de Ponte de Caçarelhos (Vimioso, informação disponível 

entre 1996 e 2001). Em contraste, esses valores são apenas compatíveis com uma qualidade razoável na 

estação situada mais a montante (Ponte de Cara Costa, S. Martinho do Angueira, informação disponível entre 

2001 e 2004) em relação à concentração de coliformes totais. A relação entre as concentrações de coliformes 

e estreptococos fecais indicia nos períodos em causa um predomínio da contaminação de origem humana 

face à contaminação de origem animal. 
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Quadro 4.18 – Valores (média, máximo e número de observações, entre parênteses) de vários parâmetros de 

qualidade da água (físicos, químicos e bacteriológicos) disponibilizados no SNIRH para as duas estações de 

monitorização existentes na bacia do rio Angueira (troços lóticos).  

 
04S/02 - Ponte Cara Costa (São 

Martinho do Angueira) 
04R/04 - Ponte Caçarelhos 

 Média Máximo N.º observ. Média Máximo N.º observ. 

Parâmetros físico-químicos 

Arsénio (μg/l) <4.0 6.0 12    

SST (mg/l) <13.86 124.0 45 7.8 23.6 9 

pH 7.25 7.80 42 7.65 8.6 8 

Nitrato (mg/l) <3.86 10.0 46 <5.28 36 9 

Azoto amoniacal (mg/l) <0.09 0.67 46 0.11 0.24 9 

Nitrito (mg/l) <0.04 0.17 46 <0.01 0.01 2 

Azoto total (mg/l) <4.00 4.00 4    

Fosfato (mg(l) <0.17 0.27 4    

Fósforo total (mg/l) <0.08 0.31 46    

CBO5 (mg/l) <1.68 5.2 46    

CQO (mg(l) <8.23 29.97 44 7.84 11.6 8 

Oxigénio dissolvido (%) 81.27 111.6 46 87.67 106.0 9 

Oxigénio dissolvido (mg/l) 8.96 14.4 46 9.11 10.9 9 

Dureza total (mg/l) 62.75 77.0 4    

Alcalinidade (mg/j) 40.91 91.5 4    

Cloreto (mg/l) 6.06 13.0 42 5.28 7.10 9 

Cobre (μg/l) <4.0 5.0 22    

Crómio (μg/l) <2.0 3.0 12    

Zinco (μg/l) <20.0 20.0 22    

Substâncias prioritárias (Decreto-Lei nº 103/2010)  

Chumbo (μg/l) <3.92 <5.0 12    

Mercúrio (μg/l) <0.86 <1.0 12    

Cádmio (μg/l) <0.42 0.5 12    

Parâmetros microbiológicos 

Coliformes totais (MPN/100 mL) 12706 156000 42 791 5100 8 

Coliformes fecais (MPN/100 mL) 1718 26000 42 161 660 9 

Estreptococos fecais (MPN/100 mL) 610 16000 42 27 78 9 
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Quadro 4.19 – Valores de vários parâmetros de qualidade da água medidos em três pontos do rio Angueira 

no âmbito do trabalho desenvolvido em Bruxelas e Bernardo (2000). Amostragens pontuais. 

 

ESTAÇÃO 

Nitratos 

(mg/l) 

pH Oxidabilidade 

(mgO2/l) 

Oxigénio 

(mg/l) 

Fosfatos 

(mg/l) 

Cálcio 

(mg/l) 

Condutividade 

(µS/cm) 

S. MARTINHO  

NOV. 1999 
6.92 8.0 5.2 9.8 0.26 20.0 187 

SERAPICOS        

NOV. 1999 
3.34 7.9 5.4 9.5 0.51 12.8 145 

SERAPICOS        

MAIO 2000 
0.52 7.8 12.6 9.6 0.07 8.0 100 

SERAPICOS        

SET. 2000 
 0.0  6.5 7.4 2.5 0.50 10.4 108 

VIMIOSO            

SET. 2000 
 0.02  8.1 7.6 6.6 0.00 16.0 142 

Quadro 4.20 – Valores de vários parâmetros de qualidade da água medidos no Verão de 2010 em três pontos 

do rio Angueira (Ascenção, 2011). Os códigos identificam os locais na Figura 4.29. 

 

 

ESTAÇÃO 

Código Temperatura 

(ºC) 

pH Condutividade 

(µS/cm) 

Oxigénio 

dissolvido 

(mg/l) 

S. MARTINHO DO ANGUEIRA 1 15.4 7.2 142.2 10.1 

VIMIOSO 2 19.4 7.4 123.5 6.9 

ALGOSO 3 18.7 7.8 118.7 9.3 

 

  

1 

2 

3 

 

Figura 4.30 – Localização aproximada no rio Angueira das estações monitorizadas por Ascenção (2011) no 

rio Angueira. Os códigos constam do Quadro 4.20. 

De acordo com o PGRH do Douro, a maioria das massas de água da categoria “Rios” não possuem 

dados de monitorização de substâncias prioritárias e outros poluentes, não existindo informação específica 

para as duas massas de água em causa no presente estudo de impacto ambiental.   

Com base na informação disponível para o chumbo, mercúrio e cádmio (apenas para a estação 04S/02 

- Ponte Cara Costa - São Martinho do Angueira do SNIRH) e mais uma vez reconhecendo as limitações que 

apresenta (nomeadamente a ausência de valores que permitam calcular médias anuais), constata-se o 

cumprimento dos limiares estabelecidos para o chumbo e para o cádmio, não sendo possível avaliar o 
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cumprimento relativamente ao mercúrio devido ao limite mínimo de detecção do método de medição utilizado. 

Os valores da concentração de mercúrio são, todavia, compatíveis com os valores máximos admissíveis 

estabelecidos nos objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Quadro 4.16).   

 

4.6.3.3 Qualidade biológica 

Dados utilizados e critérios de avaliação 

A avaliação da qualidade biológica da água do rio Angueira através da utilização de critérios bióticos é 

sustentada em informação referente: i) aos macroinvertebrados bentónicos, um dos elementos biológicos com 

critérios oficiais estabelecidos para avaliação da qualidade ecológica das massas de água (INAG, 2009), e ii) 

aos macrófitos, elemento que em breve deverá ter critérios oficiais estabelecidos na sequência da conclusão 

do segundo exercício de intercalibração europeu (Grupo Mediterrânico). A informação bibliográfica utilizada no 

caso dos macroinvertebrados encontra-se disponível em Ascenção (2011) e Ramos (2011), enquanto que a 

respeitante aos macrófitos foi obtida em amostragens realizadas no presente EIA. No subcapítulo 4.9.2.3 são 

apresentados alguns elementos relacionados com a qualidade ecológica com base na ictiofauna. 

As amostragens dos macroinvertebrados bentónicos realizadas nos estudos antes mencionados 

seguiram os procedimentos definidos no protocolo de amostragem e análise para macroinvertebrados 

bentónicos da Autoridade Nacional da Água (INAG 2008b), tendo sido amostrados 6 arrastos distribuídos 

pelos habitats presentes pelo método de kick sampling ou kick and sweep, com recurso a uma rede de mão. 

As amostras recolhidas foram posteriormente processadas laboratorialmente, sendo os indivíduos capturados 

identificados com o auxílio de lupa binocular até ao nível taxonómico de género e/ou família. A identificação foi 

realizada com o apoio de chaves dicotómicas apropriadas (e.g., Tachet et al., 2010) até ao nível da família, na 

generalidade dos taxa, e até à Classe, no caso particular dos Oligochaeta. 

A partir das amostragens de macroinvertebrados foi calculado o índice oficial de avaliação de qualidade 

desenvolvido para este elemento biológico, o Índice Português de Invertebrados do Norte (IPtIN).  

O IPtIN resulta do somatório de cinco métricas ponderadas que caracterizam diferentes aspectos da 

comunidade de macroinvertebrados, encontrando-se descrito em INAG (2009). Do Quadro 4.21 constam os 

valores de referência e os valores das fronteiras entre as classes de qualidade em RQE (Rácio de Qualidade 

Ecológica, INAG, 2009) para a tipologia abrangida pelo trecho do rio Angueira em avaliação. 

Para além da determinação do IPtIN, foi calculado em alguns estudos o Iberian Biological Monitoring 

Working Party Score IBMWP (Alba-Tercedor e Sanchez-Ortega, 1987). Este índice utiliza a sensibilidade 

ecológica das famílias presentes, que são pontuadas face à sua tolerância à poluição, i.e., quanto mais 

tolerante a família, mais baixa é a sua pontuação. A  pontuação de cada local é obtida pela soma da 

pontuação individual de todas as famílias presentes, sendo definidas cinco classes com um determinado 

significado ecológico (Quadro 4.22). 
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Quadro 4.21 - Mediana dos valores de referência e fronteiras do IPtIN para o tipo de rio (Angueira) em estudo 

(INAG, 2009). 

Tipologia de Rios 
Valor de 

Referência 

Exc./Bom 

(RQE) 

Bom/Raz

. (RQE) 

Raz./Med. 

(RQE) 

Med./Mau 

(RQE) 

Rios do Alto Douro de 
Média-Grande Dimensão 

1.01 0.83 0.61 0.41 0.20 

Quadro 4.22 – Classes de qualidade elaboradas com base nos valores do índice IBMWP (Alba-Tercedor e 

Sanchez Ortega, 1987).  

Águas não 
contaminadas > 100 Classe I 

Águas pouco 
contaminadas 61 - 100  Classe II 

Águas 
contaminadas 36 - 60 Classe III 

Águas muito 
contaminadas 16 - 35 Classe IV 

Águas fortemente 
contaminadas < 15 Classe V 

 

A comunidade de macrófitos, que se desenvolve ao longo do corredor fluvial do rio Angueira, foi 

monitorizada de acordo com o Protocolo de amostragem e análise para os macrófitos (INAG, 2008c), 

desenvolvido no âmbito da Directiva Quadro da Água para avaliar o estado ecológico dos rios portugueses. 

A eleição dos locais a amostrar no âmbito da classificação do estado ecológico da rede hidrográfica do 

rio Angueira em estudo, foi precedido de um reconhecimento de campo. Nesta análise preliminar, constatou-

se que o curso de água se desenvolve ao longo de um vale muito encaixado, com margens 

predominantemente rochosas que denunciam o regime hidrológico torrencial que nele se processa. Registou-

se ainda que apresenta pequenas larguras e profundidades, e que o substrato no canal se caracteriza pela 

predominância de materiais grosseiros (blocos e rocha), surgindo pontualmente áreas de depósito de areia, 

gravilha e pedra. Em termos de galeria ribeirinha, sobressaiu a sua distribuição feita de forma contínua e 

representada pelo amial, Scrophulario-Alnetum glutinosae (habitat 91E0 pt1 da Directiva 92/43/CEE).  

Para possibilitar uma avaliação do Estado Ecológico segundo os macrófitos do segmento de rio 

Angueira em estudo (desde montante do regolfo do açude até ao local de implantação da central), foram 

eleitos 3 locais de amostragem. Um no rio Angueira a montante do açude, o segundo num segmento deste rio 

a jusante do açude, e o terceiro no sector onde se pretende edificar a central. Estes locais de amostragem, 

encontram-se todos situados na área de influência do projecto, e obedeceram ainda à premissa de estarem o 

menos perturbados possível (Ferreira et al., 2005 Aguiar et al., 2006; 2009).  

A campanha de amostragem realizou-se durante o mês de Julho de 2014. Os inventários decorreram 

sob condições óptimas de transparência e de profundidade para melhorar o rigor no levantamento das 

espécies. O inventário de habitat e de espécies foi executado por dois inventariadores experientes.  
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A vegetação ribeirinha foi inventariada em unidades longitudinais discretas de 100 m (ou troços de 

amostragem). O inventário iniciou-se com a georreferenciação do extremo jusante do troço. Posteriormente 

realizou-se o inventário (ou listas de espécies) ao longo do curso de água incluindo leito submerso, leito 

emerso e taludes, designado por inventário do corredor fluvial. A representatividade que a espécie assume no 

troço amostrado é atribuída segundo a sua cobertura superficial na área amostrada. Quando no processo de 

identificação se levantaram dúvidas, foi colhido material vegetal (estruturas da planta que permitem a sua 

análise e na menor quantidade possível para não perturbar o troço) para confirmação da identificação em 

laboratório. O material colhido foi convenientemente etiquetado. Foram tiradas fotografias do troço de 

amostragem e de aspectos particulares, focando a vegetação, ou comunidades ou espécies com interesse.  

Após prensagem e secagem do material florístico vascular colhido, os exemplares foram separados por 

famílias e organizados em pastas individuais para identificação por intermédio de Floras, chaves dicotómicas 

e outro material de consulta. Recorreu-se aos trabalhos de Tutin et al. (1964, 1980), Talavera et al. (1999), 

Franco (1971, 1984), Franco e Rocha Afonso (1994, 1998, 2003), Castroviejo et al. (1986, 1990, 1993a, 

1993b, 1997a, 1997b), Aedo et al. (2000), Nieto Feliner et al. (2003), Paiva et al. (2002), Luceño (1994) e 

Pizarro (1995). Todas as espécies inventariadas foram introduzidas em folha de cálculo Excel sob a forma de 

matriz de abundâncias (espécies vs. locais). Foram também preenchidas colunas relativas ao grupo 

ecológico, identificação das espécies segundo a família, guildas hídricas, origem, entre outras informações 

relevantes (Quadro do elenco florístico, em anexo). 

Numerosos trabalhos comprovam que os macrófitos respondem à perturbação humana, reflectindo os 

efeitos da eutrofização (Demars e Harper, 1998), da poluição orgânica (Caffrey, 1987), da regularização e do 

desvio do curso de água (Aguiar et al., 2001), e dos usos do solo e poluição difusa associados à agricultura 

(Ferreira et al., 2005). Embora a nível europeu existam algumas metodologias de avaliação da qualidade da 

água a partir dos macrófitos, que têm sido aplicadas com diversos objectivos: conservação, restauro, 

avaliação de vários tipos de impactos ambientais, e estado ecológico de massas de água, em Portugal só 

recentemente se disponibilizaram índices aferidos às nossas condições: a adaptação do Índice Mean Trophic 

Rank (MTR) (Szoszkiewicz et al., 2006) aos rios portugueses, o MTRp (Ferreira et al., 2007), e o índice de 

vegetação ripária (IVR) (Aguiar et al., 2009).  

No presente EIA recorreu-se na avaliação da qualidade ecológica dos locais amostrados com base nos 

macrófitos, aos índices: QBR (Munné et al, 1998, 2003), MTRp (Ferreira et al., 2007) e IVR (Aguiar et al., 

2009). 

Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR) 

O QBR baseia-se em 4 métricas que sintetizam diferentes aspectos qualitativos do estado da zona 

ribeirinha: a integridade da formação vegetal, calculada como percentagem de coberto vegetal total; a 

estrutura da galeria ripícola, determinada a partir do número de estratos da formação; a complexidade da 

formação ripária e a naturalidade, expressa como o grau de alteração do canal fluvial do ponto de vista físico.  
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O resultado final do índice obtém-se pela soma das pontuações de cada métrica. Assim, o QBR dá uma 

pontuação ao troço do curso de água eleito que varia desde 0 (qualidade mínima) até 100 (qualidade 

máxima).  

Há 4 opções para cada métrica, a que equivalem as pontuações de 0, 5, 10 e 25, indicando um estado 

do segmento do curso de água cada vez mais próximo da situação de referência ou seja, do estado natural. 

Esta pontuação pode ser modificada pela ocorrência de características suplementares especificadas para 

cada métrica, mediante a soma ou subtracção de 5 ou 15 pontos tantas vezes quantas as necessárias. A 

pontuação final da métrica, contudo, não pode ser negativa nem superior a 25; os valores por excesso ou por 

defeito não se contabilizam. 

Para calcular o QBR num determinado local de amostragem (entenda-se o troço fluvial de 100 m) deve 

observar-se a totalidade do leito menor. O leito menor é a zona de cheias ordinárias, com um tempo de 

retorno de 1 a 3 anos e é delimitado visualmente pela vegetação arbórea ripícola. O vale de cheia é a zona 

submetida a cheias de recorrência superior e inclui os terraços fluviais, quando existirem. Os cálculos 

realizam-se sobre a área que apresenta potencialidade de acolher uma formação ripícola e todos os dados 

são referentes ao conjunto das margens direita e esquerda do rio. 

Munné et al. (1998, 2003) distinguiu cinco níveis de qualidade dos sistemas ribeirinhos de acordo com 

os pressupostos da DQA (Quadro 4.23).  

Quadro 4.23 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

Índice Amplitude dos valores Classe Significado em termos de qualidade 

QBR 

90 I Bosque ribeirinho sem alterações, estado natural 

75-90 II Bosque ribeirinho ligeiramente alterado, boa qualidade 

55-70 III Início de alteração importante, qualidade aceitável 

30-50 IV Forte alteração, má qualidade 

0-25 V Degradação extrema, péssima Qualidade 

 

Índice Mean Trophic Rank (MTR)  

O índice Mean Trophic Rank (MTR) tem sido utilizado em vários países europeus (Szoszkiewicz et al., 

2006). A sua aplicação nos ecossistemas ribeirinhos no Sul de Europa requer alguns cuidados, tendo sido 

desenvolvida uma adaptação deste índice para as condições dos rios portugueses, o MTRp (Ferreira et al., 

2007). 

A aplicação deste método requer a amostragem estabelecida na Norma EN14184: 2003 do Comité 

Européen de Normalization, exigindo que o inventário seja realizado na área de canal num troço de 100 

metros de comprimento, incluindo a parte submersa que poderá estar temporariamente exposta.  

O sistema baseia-se na ocorrência e abundância na água de espécies indicadoras do estado trófico. 

Para cada espécie indicadora é atribuída uma pontuação de 1 a 10 - Species Trophic Rank, STR – de acordo 

com a sua resposta à eutrofização. As espécies indicadoras incluem algas, hidrófitos, helófitos e alguns 

higrófitos. Os valores de STR elevados correspondem a espécies intolerantes à eutrofização, enquanto os 
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valores baixos indicam espécies tolerantes à poluição orgânica ou sem preferência. A abundância de cada 

espécie - Species Cover Value, SCV - é avaliada no troço de 100 m do canal, em percentagem de cobertura 

em 9 classes - C1: <0.1%; C2: 0.1-1%; C3: 1-2.5%; C4: 2.5-5%; C5: 5-10%; C6: 10-25%; C7: 25-50%; C8: 50-

75%; C9: >75%. Multiplicando o STR de cada espécie indicadora pelo respectivo SCV, obtém-se uma 

pontuação do valor de cobertura da espécie - Cover Value Score, CVS (CVS = STR x SCV). O MTR obtém-se 

dividindo a soma dos CVS pela soma dos SCV, e multiplicando por 10 (MTR = (ƩCVS/ƩSCV)*10). O índice 

varia de 10 a 100, correspondendo os valores mais baixos a locais com maior eutrofização.  

O Quadro 4.24 apresenta as espécies elegíveis recenseadas na campanha de amostragem para 

cálculo do MTRp, com o respectivo STR, e no Quadro 4.25 a qualidade dos sistemas ribeirinhos com base na 

pontuação final. 

Quadro 4.24 – Espécies recenseadas na campanha de amostragem para cálculo do MTRp. 

Espécies STR 

Alisma plantago-aquatica L. 3 

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 6 

Oenanthe crocata L. 7 

Ranunculus peltatus Schrank ssp. peltatus 4 

Sparganium erectum L. 3 

Typha latifolia L. 2 

Quadro 4.25 – Amplitudes de variação consideradas para o índice MTRp (Ferreira et al., 2007). 

Índice  Amplitude dos valores Significado em termos de qualidade 

MTRp  

70 Excelente 

55-70 Bom 

40-55 Médio 

25-40 Mau 

25 Muito mau 

Índice de Vegetação Ripária (IVR)  

O índice de vegetação ripária (IVR) utiliza na sua determinação toda a vegetação encontrada no 

corredor fluvial (herbácea e lenhosa) e baseia-se em parâmetros estruturais da comunidade, incluindo 

componentes aquáticas, anfíbias e ribeirinhas, herbáceas e lenhosas. Sendo um índice baseado na 

vegetação integral do corredor fluvial, torna-se mais adequado para os rios portugueses (Ferreira et al. 

2005b), uma vez que (1) a vegetação aquática estrita apresenta um número pequeno de espécies em 

resultado da menor disponibilidade habitacional estival enquanto uma vasta superfície do leito fluvial se 

encontra disponível para ser colonizado por vegetação anfíbia e higrofítica, que revela enorme riqueza e 

responsividade à degradação, e (2) a vegetação aquática estrita é reconhecidamente responsiva à qualidade 

da água e eutrofização, e menos a outras pressões importantes de rios relacionadas com alterações da 

quantidade de água disponível, para as quais a vegetação anfíbia, higrofítica e lenhosa dá respostas mais 

evidentes. 
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O IVR é estimado de acordo com a tipologia de rios e recorre a indicadores (métricas) da vegetação 

ribeirinha (Aguiar et al., 2009). A sua determinação é feita pela soma das pontuações das métricas estimadas 

para cada local (Quadro 4.26) sendo depois atribuída a sua classificação ecológica de acordo com os 

intervalos de qualidade (Quadro 4.27). 

Quadro 4.26 – Métricas do Índice de Vegetação Ripária para a região Norte (IVR Norte), pontuações, limites e 

amplitude de variação. Mediana dos locais de referência e fronteiras das classes de qualidade ecológica. RQE 

– Rácio de Qualidade Ecológica; H- Excelente, G - Bom, M - Razoável,  

P - Medíocre, B – Mau (Aguiar et al., 2009). 

 

MÉTRICAS 

IVR Norte 

5 
(Boa) 

3 
(Média) 

1 
(Má) 

Proporção de endémicas (%) 5.2 3.2-5.2 <3.2 

Proporção de higrófitos (%) 59.6 0.5-59.6 <0.5 

Proporção de acidófilas (%) 12.7 8.7-12.7 <8.7 

Proporção de vivazes + perenes (%) 84 76.5-84 <76.5 

Cobertura de Carex elata ssp. reuterana (%) 0.7 0.1-0.7 <0.1 

Proporção de exóticas (%)  4.8 4.8-8 >8 

Cobertura de exóticas (%)  0.5 0.5-2.8 >2.8 

Proporção de ruderais (%)  8.3 8.3-11.4 >11.4 

Cobertura lenhosa ponderada  3.3 0.7-3.3 <0.7 

Cobertura de Erica arborea+ Frangula alnus (%) 0.4 0.1-0.4 <0.1 

Amplitude de variação 10-50 

Mediana dos locais de referência 30 

Fronteiras das classes de qualidade 
ecológica (em RQE) 
 
 
 
 

H/G 0.67 

G/M 0.50 

M/B 0.33 

B/P 0.16 

 
 

 

Quadro 4.27 – Amplitudes de variação consideradas para o índice IVR (Aguiar et al., 2009). 

Índice  
RQE - amplitude dos 

valores 
Significado em termos de qualidade 

IVR  

>67 Excelente 

>50-67 Bom 

>33-50 Médio 

>16-33 Mau 

16 Muito mau 

 

Resultados  

Macroinvertebrados bentónicos 

As amostragens de macroinvertebrados bentónicos realizadas até ao momento revelaram uma 

qualidade variável no rio Angueira. Com base no IBMWP todas as amostragens feitas demonstram uma boa 

qualidade da água (i.e., águas pouco ou não contaminadas, classes I e II) (Figura 4.31 e Quadro 4.28). Não 
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obstante, os resultados denotam alguma diminuição da qualidade da água no trecho intermédio do rio 

Angueira, em consonância com a imagem obtida através dos parâmetros físico-químicos de qualidade da 

água.     

 

 

1 
2 

3 

4 

 

Figura 4.31 – Locais de amostragem para os macroinvertebrados bentónicos no rio Angueira (localização 

aproximada, ver texto). Figura adaptada do SNIRH, Fonte Atlas do Ambiente.   

Quadro 4.28 – Valores dos índices de macroinvertebrados IBMWP e IPtIN avaliados em várias ocasiões em 

locais do rio Angueira no âmbito dos trabalhos desenvolvidos por Ascenção (2011) e Ramos (2011). Os 

códigos identificam os locais na Figura 4.30. 

 

 

ESTAÇÃO 

Código Épocas de amostragem IBMWP Classes IPtIN Classes de qualidade 

S. MARTINHO DO 

ANGUEIRA 
1 

Primavera/Verão (2010 e 
2011) e Outono/Inverno 

2010 
72-134 Classes I e II 0.54-0.77 

Classes de qualidade boa e 
razoável 

S. JOANICO 2 Verão 2010 85 Classe II - - 

VIMIOSO 3 
Primavera/Verão (2010 e 
2011) e Outono/Inverno 

2010 
73-88 Classe II 0.76-0.97 

Classes de qualidade boa e 
excelente 

ALGOSO 4 
Primavera/Verão (2010 e 
2011) e Outono/Inverno 

2010 
64-100 Classes I e II 0.60-0.97 

Classes de qualidade  
excelente, boa e razoável 

Os resultados do IPtIN demonstraram uma maior oscilação da qualidade ecológica do rio Angueira 

(variável nas amostragens realizadas num mesmo local entre a classe excelente e a razoável). Não obstante, 

salienta-se que o índice foi determinado com amostragens realizadas fora do período recomendado 

(Primavera), o que poderá ter condicionado parcialmente os resultados obtidos.  
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Macrófitos  

Os resultados referentes aos macrófitos são apresentados separadamente para cada um dos três 

locais amostrados (Alg-1, Alg-2 e Alg-3), que se identificam na Figura 4.32. 

 Local Alg-1 Rio Angueira (montante) 

Local eleito no rio Angueira no extremo montante da área de estudo (Fotografia 4.5, Figura 4.32). Na 

amostragem realizada foram recenseadas 67 espécies de macrófitos (quadro do elenco florístico, em anexo). 

O grupo florístico dominante no corredor fluvial é de fácies higrófito, com 35 espécies (52%), assumindo as 

plantas de carácter terrestre 48% do total dos taxa identificados. Do elenco sobressai a elevada 

representatividade de espécies com carácter ruderal (15%), a elevada cobertura que as espécies exóticas 

assumem na comunidade (3.1%), e ainda a reduzida representatividade de endemismos (apenas se 

recenseou uma espécie Clematis campaniflora). As espécies vivazes e perenes predominam no elenco, com 

uma frequência de 79%, enquanto as espécies de ciclo anual apenas ocorrem em 21%. 

 

Fotografia 4.5 - Local de amostragem Alg-1, rio Angueira (montante). 
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Figura 4.32 – Habitats e unidades de vegetação (circuito hidráulico e acesso à central), ver Capítulo 4.8. 

Identificam-se os locais de amostragem da vegetação, nomeadamente os ribeirinhos Alg-1, Alg-2 e Alg-3. 
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 MTRp   

O valor de MTRp obtido ficou próximo dos valores da oligotrofia, evidenciando um bom estado de 

conservação (Quadro 4.29). 

Quadro 4.29 – Espécies indicadoras do MTRp recenseadas no local de amostragem (rio Angueira montante). 

Espécies SCV STR MTRp=(CVS/SCV)*10) 

Alisma plantago-aquatica 0.1 3 

62.5 
Eleocharis palustris 3.0 6 

Oenanthe crocata 2.0 7 

Typha latifolia 0.1 2 

 IVR 

Os valores do índice de vegetação ripária (IVR Norte) constam do Quadro 4.30. 

Quadro 4.30 – Resultados do IVR no local (rio Angueira montante). 

MÉTRICAS (rio Angueira montante) ME* 

Proporção de higrófitos (%) 52 3 

Proporção de exóticas (%) 6 3 

Cobertura de exóticas  (%) 3.1 1 

Proporção de espécies perenes + vivazes (%) 79 3 

Proporção de endémicas (%) 1 1 

Proporção de acidófilos (%) 0 1 

Cobertura de Carex elata (%) - 3 

Proporção de espécies ruderais (%) 15 1 

Cobertura ponderada de lenhosas e vivazes (%) 162 5 

Cobertura de Erica arbórea + Frangula alnus (%) - 3 

 IVR 24 

 EQR 0.8 

* ME: pontuação de cada métrica (1, 3 ou 5) 

As condições particulares de habitabilidade que o rio Angueira apresenta no segmento estudado fazem 

com que as espécies Erica arbórea, Frangula alnus e Carex elata não o colonizem, podendo-se encarar a sua 

ausência não como fruto de perturbação, mas porque estas espécies não têm esta área na sua distribuição. 

Assim, na presente análise e para permitir o cálculo do índice IVR foi considerado o valor médio que as 

métricas, cobertura de Erica arbórea + Frangula alnus e cobertura de Carex elata, podem apresentar, 

procurando não influenciar o resultado.  

A análise das restantes métricas revela que o local apresenta uma boa cobertura de espécies lenhosas, 

apresentando uma comunidade florística com uma razoável proporção de espécies perenes e vivazes, e onde 

as espécies exóticas se fazem representar por um reduzido número. No entanto, este segmento de rio 

evidencia alguma perturbação, manifestando-se actualmente através: i) da reduzida representatividade das 

espécies endémicas e acidófilas, ii da presença de uma considerável cobertura das espécies exóticas e iii) da 

representatividade elevada das espécies com carácter ruderal. Não obstante, o valor do IVR determinado 

permite classificar, em termos de integridade ecológica e segundo a vegetação ribeirinha, com uma qualidade 

excelente.  
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 QBR 

As características das margens, do substrato e do regime hídrico do rio Angueira permitem a existência 

de um amial ripícola. O índice QBR indica a presença de uma galeria ribeirinha que em termos de qualidade 

se enquadra no nível do estado excelente (Quadro 4.31) 

Quadro 4.31 - Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

  Integridade 
da formação 

ribeirinha 

Estrutura da 
formação 
ribeirinha 

Complexidade 
da formação 

ribeirinha 

Naturalidade 
do canal 

QBR 

 Classe Significado 

Rio Angueira 

(montante) 

20 25 25 25 95 I Estado 

excelente 

Avaliação global 

Em termos gerais e com base nos resultados dos índices utilizados, a qualidade ecológica do local rio 

Angueira montante (Alg-1) apresenta-se ao nível do bom/excelente. Sublinha-se a concordância de todos os 

índices para o resultado obtido. 

 Local Alg-2 Rio Angueira (jusante açude) 

Este local situa-se no segmento do rio Angueira localizado entre o local previsto para a construção do 

açude e o local da restituição da central (Fotografia 4.6, Figura 4.32). Na amostragem realizada foram 

recenseadas 57 espécies de macrófitos (Quadro do elenco florístico, em anexo). O grupo florístico dominante 

no corredor fluvial é de fácies higrófito, com 35 espécies (61%), assumindo as plantas de carácter terrestre 

39% do total dos taxa identificados. Do elenco sobressai ainda a elevada representatividade de espécies 

exóticas (9%), assim como a elevada cobertura que estas espécies exóticas assumem na comunidade 

(6.6%), e ainda a reduzida representatividade de endemismos (apenas se recenseou uma espécie Clematis 

campaniflora). As espécies vivazes e perenes predominam no elenco, com uma frequência de 79%, enquanto 

as espécies de ciclo anual apenas ocorrem em 21%. 

 

Fotografia 4.6 - Local de 

amostragem Alg-2, rio Angueira 

(jusante açude). 
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 MTRp   

O MTRp deste local é apresentado no Quadro 4.32. O valor obtido coloca o local próximo dos valores 

da oligotrofia, evidenciando um bom estado ecológico. 

Quadro 4.32 – Espécies indicadoras do MTRp recenseadas no local de amostragem Rio Angueira  

(jusante açude). 

Espécies SCV STR MTRp=(CVS/SCV)*10) 

Alisma plantago-aquatica 0.1 3 

68 

Eleocharis palustris 1.0 6 

Oenanthe crocata 10.0 7 

Ranunculus peltatus ssp. peltatus 0.1 4 

Typha latifolia 0.1 2 

 IVR 

O IVR deste local e correspondente EQR são apresentados no Quadro 4.33. 

Quadro 4.33 – Resultados do IVR no local (rio Angueira jusante do açude). 

MÉTRICAS (rio Angueira jusante açude) ME* 

Proporção de higrófitos (%) 61 5 

Proporção de exóticas (%) 9 1 

Cobertura de exóticas  (%) 6.6 1 

Proporção de espécies perenes + vivazes (%) 79 3 

Proporção de endémicas (%) 2 1 

Proporção de acidófilos (%) 2 1 

Cobertura de Carex elata (%) - 3 

Proporção de espécies ruderais (%) 11 3 

Cobertura ponderada de lenhosas e vivazes (%) 116 5 

Cobertura de Erica arbórea + Frangula alnus (%) - 3 

 IVR 26 

 EQR 0.87 

* ME: pontuação de cada métrica (1, 3 ou 5) 

Como no caso anterior, considerou-se no cálculo do IVR o valor médio que as métricas, cobertura de 

Erica arbórea + Frangula alnus e cobertura de Carex elata, podem apresentar, face á sua ausência natural na 

área de estudo.   

A análise das restantes métricas permite considerar que o local amostrado (rio Angueira jusante do 

açude) apresenta uma boa cobertura de espécies lenhosas, fazendo-se representar por uma comunidade 

florística predominantemente higrófita e com uma razoável proporção de espécies perenes e vivazes, e onde 

as espécies exóticas ocorrem em número reduzido. No entanto, este segmento de rio evidencia alguma 

perturbação, que se manifesta através da reduzida representatividade das espécies endémicas e das 

espécies acidófilas, bem como através de uma considerável representatividade e cobertura das espécies 

exóticas e com carácter ruderal. O IVR e EQR determinados permitem classificar, com base na vegetação 

ribeirinha, o local com uma qualidade ecológica excelente.  
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 QBR 

A qualidade do amial ripícola presente nas margens do rio Angueira, avaliada através do QBR, permitiu 

pontuar o local com uma pontuação 95 (Quadro 4.34), indicativa de uma galeria ribeirinha sem alteração e 

que, em termos de qualidade, se enquadra no estado excelente. 

Quadro 4.34 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

  Integridade 
da formação 

ribeirinha 

Estrutura da 
formação 
ribeirinha 

Complexidade 
da formação 

ribeirinha 

Naturalidade 
do canal 

QBR 

 Classe Significado 

Rio Angueira 

(jusante açude) 

20 25 25 25 95 I Estado excelente 

 Avaliação global 

Tendo por base os resultados dos índices de macrófitos utilizados, a qualidade ecológica do local Alg-2 

apresenta um nível bom/excelente, sendo o mesmo corroborado pelos diferentes indicadores.  

 Alg-3 Rio Angueira (central) 

Este local foi seleccionado no segmento do rio Angueira junto ao local previsto para a construção da 

central (Fotografia 4.7, Figura 4.32). Foram recenseadas na amostragem realizada 36 espécies de 

macrófitos (Quadro do elenco florístico, em anexo). O grupo florístico dominante no corredor fluvial é de fácies 

higrófito, com 24 espécies (67%), assumindo as plantas de carácter terrestre 33% do total dos taxa 

identificados. Do elenco sobressai a ausência de espécies endémicas e acidófilas, assim como a reduzida 

representatividade de espécies exóticas (3%) e das espécies com carácter ruderal (8%). As espécies vivazes 

e perenes predominam no elenco, com uma frequência de 94%, enquanto as espécies de ciclo anual apenas 

ocorrem em 6%. 

 

Fotografia 4.7 – Local de amostragem Alg-3, rio Angueira (central). 
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MTRp   

O valor de MTRp obtido evidenciou alguma eutrofização (Quadro 4.35).   

Quadro 4.35 – Espécies indicadoras do MTRp recenseadas no local de amostragem rio Angueira central. 

Espécies SCV STR MTRp=(CVS/SCV)*10) 

Alisma plantago-aquatica 0.1 3 

41.5 
Oenanthe crocata 1 7 

Sparganium erectum 0.5 3 

Typha latifolia 1 2 

IVR 

À semelhança dos locais anteriores, Como nos dois locais anteriores, o cálculo do índice IVR foi feito 

utilizando os valores médios que as métricas cobertura de Erica arbórea + Frangula alnus e cobertura de 

Carex elata podem apresentar (Quadro 4.36). A análise efectuada às restantes métricas revelou uma 

comunidade florística dominada por espécies higrófitas, predominantemente constituída por espécies perenes 

e vivazes e onde as espécies exóticas e ruderais apresentam uma reduzida representatividade. No entanto, 

este segmento de rio analisado evidenciou alguma perturbação, manifestando-se através da ausência de 

espécies endémicas e de espécies acidófilas. O local revelou também alguma descontinuidade da galeria 

ribeirinha, expressa na mediana cobertura por parte das espécies lenhosas e vivazes. Os valores de IVR e 

EQR permitem enquadrar o local, com base na vegetação ribeirinha, na classe de qualidade excelente.  

Quadro 4.36 – Resultados do IVR no local (rio Angueira central). 

MÉTRICAS (rio Angueira central) ME* 

Proporção de higrófitos (%) 67 5 

Proporção de exóticas (%) 3 5 

Cobertura de exóticas  (%) 1 3 

Proporção de espécies perenes + vivazes (%) 94 5 

Proporção de endémicas (%) 0 1 

Proporção de acidófilos (%) 0 1 

Cobertura de Carex elata (%) - 3 

Proporção de espécies ruderais (%) 8 5 

Cobertura ponderada de lenhosas e vivazes (%) 62 3 

Cobertura de Erica arbórea + Frangula alnus (%) - 3 

 IVR 34 

 EQR 1.13 

* ME: pontuação de cada métrica (1, 3 ou 5) 

 QBR 

O QBR revelou neste local uma elevada degradação da vegetação ribeirinha (Quadro 4.37), 

Quadro 4.37 – Amplitudes de variação consideradas para o índice QBR. 

  Integridade da 
formação 
ribeirinha 

Estrutura da 
formação 
ribeirinha 

Complexidade 
da formação 

ribeirinha 

Naturalidade 
do canal 

QBR 

 Classe Significado 

Rio Angueira 

(central) 

5 10 10 0 25 V Péssima qualidade 
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 Avaliação global 

Em termos globais e de acordo com os resultados dos índices utilizados, a qualidade ecológica do local 

rio Angueira central (Alg-3) apresenta um nível razoável. Sublinha-se a presença de alguma contaminação 

orgânica evidenciada pelo resultado da análise do MTRp, e a forma esparsa como a galeria ribeirinha se 

apresenta. Em termos de naturalidade do canal, o curso do rio revela algumas perturbações, nomeadamente 

a presença de estruturas resultantes da construção de pontes, acumulação de lixo e as margens evidenciam 

elevado pisoteio.  

 

4.6.3.4 Síntese  

Com base nos resultados obtidos para parâmetros de qualidade da água superficial, incluindo 

elementos utilizados no estabelecimento do Estado (sensu DQA), é possível constatar a existência de uma 

qualidade média boa ou superior, o que, em termos gerais, garante o cumprimento dos objectivos de 

qualidade estabelecidos na legislação em vigor, ou seja, um Bom Estado.   

 

4.7 Solos. Capacidade de uso e ocupação  

Com base na informação disponibilizada no Atlas do Ambiente (reprodução da Carta de Solos do 

Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário, na escala 1:1 000 000), o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção desenvolve-se integralmente em litossolos (Figura 4.33), que constituem solos de reduzido 

desenvolvimento e com baixa fertilidade. 

 

Figura 4.33 – Carta de solos da área de estudo, obtida a partir da reprodução da  

Carta de Solos do SROA. Escala gráfica. 
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Na Figura 4.34 apresenta-se um extracto da cartografia de solos obtida no âmbito do projecto de 

conversão para formato digital da cartografia de solos da Região do Nordeste Transmontano à escala 

1:100.000, de propriedade da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Na área definida nessa 

figura ocorrem dois tipos de solos – leptossolos dístricos, que dominam, e cambissolos dístricos.  

 

Figura 4.34 – Extracto da cartografia de solos disponibilizada no projecto de conversão para 

formato digital da cartografia de solos da Região do Nordeste Transmontano 

(1:100 000)
7
. Escala gráfica. 

Os leptossolos dístricos apresentam uma forte reacção ácida e um perfil do tipo AC, correspondente a 

solos delgados (com 10 cm), à qual se segue uma rocha dura. Em termos de utilização agrícola estes solos 

apresentam limitação na fixação da raiz de plantas mais exigentes, mas permitem o estabelecimento de 

vegetação natural e arbustiva quando não são intervencionados pelo homem. Quando são agricultados, tais 

solos apresentam uma textura grosseira, dada a mistura de fragmentos rochosos do subsolo com elementos 

mais finos do solo superficial. Os cambissolos são solos mais evoluídos, com perfil ABC, não sendo afectados 

directamente pelo projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção por ocorrerem na zona do túnel.     

De acordo com as cartas de “Potencialidades Agrárias – Vocação dos Solos”, elaboradas com base na 

Carta de Solos e na Carta de Utilização Actual do Solo do Nordeste de Portugal, da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro/COBA/Agroconsultores (1987), constantes dos Planos Directores Municipais de Vimioso 

e de Mogadouro, a área de inserção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção está integralmente 

compreendida na classe seis de aptidão agrícola (de um total de seis classes), ou seja, em zonas de matos 

/matos naturais, consideradas como áreas a excluir de qualquer tipo de aproveitamento agrícola, silvícola ou 

silvopastoril. Esta classificação da capacidade de uso do solo reflecte também as condicionantes existentes 

                                                           
7
 http://scrif.igeo.pt/UTAD/default.htm 
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no respeitante a declives elevados, à ocorrência de solos esqueléticos e à presença frequente de 

afloramentos rochosos.  

Para a classificação do uso actual do solo foi utilizado o software Arc View 3.2, sendo que a informação 

de base referente à ocupação do solo foi adoptada do CORINE LAND COVER 2006 (Caetano et al., 2009), 

em conjunto com a interpretação de fotografia aérea e com os registos obtidos durante as prospecções de 

campo efectuadas no âmbito do EIA. Para a realização daquela cartografia foi criado um buffer/corredor de 

500 m ao longo do curso principal do rio Angueira, para o qual foram identificadas as diferentes unidades 

cartográficas aí ocorrentes. 

Com base na carta militar à escala 1:25 000, representaram-se na Figura 4.35, conjuntamente com o 

traçado das infra-estruturas que compõem o projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, as classes de 

ocupação do solo inseridas naquele buffer com trama não opaca. 

 

Figura 4.35 – Classes de ocupação do solo com as infra-estruturas do projecto do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção, tendo por base a carta militar (1:25 000). Escala gráfica. Classes de uso do solo: amarelo - uso 

agrícola (incluindo culturas anuais de sequeiro, culturas anuais associadas às culturas permanentes, sistemas 

culturais complexos, agricultura com espaços naturais e pastagens naturais; laranja - matos (incluindo matos 

e espaços florestais degradados); verde - florestas de folhosas; azul - vegetação ribeirinha. 
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Verifica-se, assim, que na área de estudo definida ao redor das infra-estruturas do projecto (com 

excepção da linha, já analisada no âmbito do subcapítulo 3.4.3), o solo é maioritariamente ocupado por 

matos, havendo ainda algumas áreas agrícolas restritas, igualmente situadas na zona do túnel. Com uma 

importância muito menor em termos de área, surgem também os sistemas aquáticos (rio Angueira e 

afluentes) e a vegetação ribeirinha associada. Ocorrem ainda na faixa inventariada alguns núcleos de floresta 

de folhosas (sobreiros). Na faixa a atravessar pela linha ou ramal de ligação à rede eléctrica também ocorrem 

as quatro classes de ocupação do solo, bem como uma classe adicional (floresta de resinosas) (ver Figura 

3.23).  

 

4.8 Flora, vegetação e habitats naturais  

4.8.1 Considerações prévias 

A área de estudo, inserida em vales encaixados da Terra Quente Transmontana, pela sua localização 

geográfica e pelas condições edafoclimáticas particulares, apresenta um conjunto de valores naturais de 

elevado interesse de conservação que importa conhecer previamente a acções que envolvam afectações no 

terreno e coberto vegetal.  

A vegetação que reveste esta área, de geologia variada e que oferece uma multiplicidade de condições 

de habitabilidade, caracteriza-se pela sua elevada diversidade. Muito embora a área envolvente se encontre 

colonizada maioritariamente por agricultura extensiva, em áreas menos acessíveis e em ambiente terrestre 

podemos encontrar maciços de vegetação autóctone como bosques de sobreiros, bem como as suas etapas 

de substituição (formações arbustivas pré-florestais), enquanto nas margens dos cursos de água são os 

amiais e freixiais que assumem protagonismo. Entre a vegetação existente realça-se pela sua particular 

importância: as comunidades rupícolas das escarpas, habitat da espécie endémica Antirrhinum lopesianum, e 

as comunidades endémicas que se estabelecem nos leitos de cheia dos rios: matagais de buxus 

sempervirens e formações de Petrorrhagia saxífraga com Festuca duriotagana.  

Embora a vegetação natural apresente um elevado interesse conservacionista, na actualidade espelha 

os efeitos de uma secular e intensa actividade humana nestas superfícies. São exemplo as extensas 

manchas de formações arbustivas que denunciam as perturbações constantes que este território tem sofrido, 

normalmente através de “lavouras”, cortes sistemáticos de matos e pelo fogo.  

Com o objectivo de caracterizar e avaliar o coberto vegetal existente na área de estudo, procedeu-se na 

Primavera de 2014 à identificação das comunidades vegetais presentes, assim como à inventariação das 

espécies que as constituem, nomeadamente espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, Endémicas, 

Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). Esta informação foi compilada em cartografia de habitats 

e sensibilidades e servirá de base para identificar e avaliar os impactos decorrentes da implantação do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção, bem como para auxiliar a elaboração de propostas adequadas para as 

medidas de minimização e de monitorização. 
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4.8.2 Enquadramento biogeográfico e fitossiológico  

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 

características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 

enquadramento da vegetação pela biogeografia (Costa et al., 1998). Este tipo de estudos permitem realizar 

uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia possibilitam a 

caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Sector e o 

Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino Holoártico e 

englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. A área de estudo encontra-se: 

 Reino Holártico 

  Região Mediterrânica 

   Sub-região Mediterrânica Ocidental 

    Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

     Província Carpetano-Ibérico-Leonesa 

      Sector Lusitano-Duriense 

       Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães 

A Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica está contida na Região Mediterrânica, nomeadamente na 

sua Sub-Região Ocidental. Trata-se de uma área onde os solos são maioritariamente de origem siliciosa 

surgindo, de forma localizada, sedimentos calcários, dolomíticos e arenitos do Mesozoico. A Província 

Carpetano-Ibérico-Leonesa, em Portugal, é dominada pela bacia hidrográfica do rio Douro e engloba os 

Sectores Orensano-Sanabriense, Salmantino, Lusitano-Duriense e Estrelense. Nesta porção portuguesa, a 

vegetação climácica é constituída pelos carvalhais de Quercus pyrenaica da subaliança Quercenion 

pyrenaicae (Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae, residualmente Holco mollis-Quercetum pyrenaicae), 

sobreirais do Quercion broteroi (Rusco aculeati-Quercetum suberis) e mais raramente azinhais (Genisto 

hystricis-Quercetum rotundifoliae). As comunidades arbustivas representam-se fundamentalmente pelos 

giestais do Genistion polygaliphyllae e as comunidades de Echinospartum ibericum, e os estevais do Cistion 

laurifoliae.  

Restringindo-nos à área onde se localiza o presente estudo, Superdistrito do Sector Lusitano-Duriense, 

Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães, podemos dizer que se trata de uma zona de relevo muito acentuado 

onde os xistos e granitos são dominantes. Fazem parte da sua constituição as Serras de Nogueira, Bornes, 

Reboredo, Mogadouro e Variz e ainda os planaltos de Miranda, Monte de Morais e de Ansiães. É uma área 

mesomediterrânica sub-húmida a húmida no topo da Serra de Bornes e nos pontos mais elevados do planalto 

de Ansiães. Este Superdistrito é o “solar” da série climatófila do Rusco aculeati-Querceto suberis, bosque 

secundário de Quercus faginea subsp. faginea, dos giestais Genisto falcatae-Ericetum arboreae e Lavandulo-
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cytisetum multiflori, dos estevais Euphorbio oxyphyllae-Cistetum ladaniferae, das comunidades de Cytisus 

scoparius ou medronhais do Phillyreo-Arbutetum unedonis viburnetosum tini, assim como dos arrelvados do 

Sedo elegantis-Agrostietum castellanae. Os azinhais edafoxerófilos deste território têm a particularidade de 

conterem Pistacia terebinthus e não possuírem Juniperus oxycedrus, o que os coloca sintaxonomicamente no 

Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae. A vegetação arbórea higrófila caracteriza-se nas linhas de água 

permanentes pelos amiais do Scrophulario-Alnetum glutinosae, enquanto nas linhas de água temporárias e no 

fácies lótico de cursos de água permanentes surgem os salgueirais arbustivos de Salix salvifolia e Salix 

atrocinerea. Salienta-se ainda pela sua originalidade a comunidade de Buxus sempervirens, que coloniza o 

leito de cheias dos vales mais apertados e profundos dos afluentes do rio Douro (Costa et al.,1998). 

 

4.8.3 Metodologia   

Tendo em conta que a área de estudo apresenta características de habitabilidade para algumas 

espécies da nossa flora com elevado valor conservacionista, e que essas espécies apresentam 

especificidades ecológicas, nomeadamente desenvolvimento vegetativo e reprodutivo no período 

compreendido entre a primavera/verão, efectuou-se uma saída de campo em Julho de 2014, para se proceder 

a uma inventariação mais fidedigna das diferentes comunidades existentes na área de intervenção (açude, 

circuito hidráulico e central). Perante o mosaico de vegetação actual, e tendo em conta as áreas que 

futuramente serão afectadas, directa e indirectamente, foram eleitos 6 locais de inventário por forma a abarcar 

a totalidade da flora presente e permitir fazer uma correcta caracterização e avaliação do estado de 

conservação das diferentes comunidades florísticas existentes. As comunidades existentes ao longo da linha 

eléctrica foram identificadas a partir de cartas de ocupação do solo em formato SIG (CORINE LAND COVER 

2006), tendo sido utilizado o software Arc View 3.2, sendo por fim caracterizadas utilizando bibliografia 

aplicável à região (Figura 4.32). 

Os inventários realizados em comunidades de carácter terrestre basearam-se no método da área 

mínima. Trata-se de um método que consiste essencialmente em eleger um local de forma aleatória, numa 

área homogénea de vegetação, para o estabelecimento de uma parcela com área suficiente para abarcar a 

totalidade de espécies existentes nessa comunidade. Para as comunidades arbustivas foi eleito um local de 

amostragem e usou-se uma parcela de inventário com 25 m². Na comunidade arbórea existente efectuou-se 

um inventário sobre uma parcela de 100 m². A inventariação das espécies foi feita tendo em conta a sua 

presença e representatividade na área da parcela amostrada (abundâncias relativas de cobertura da espécie). 

A amostragem de habitats e de espécies foi executada por dois inventariadores experientes. A 

metodologia de amostragem da vegetação ribeirinha (locais Alg-1, Alg-2 e Alg-3), bem como os resultados 

foram apresentados no subcapítulo 4.6.3.3 referente à qualidade ecológica.  

Após prensagem e secagem do material florístico vascular colhido, os exemplares foram separados por 

famílias e organizados em pastas individuais, para identificação por intermédio de Floras, chaves dicotómicas 

e de outro material de consulta. As espécies inventariadas foram introduzidas em folha de cálculo Microsoft 
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Excel sob a forma de matriz de abundâncias (espécies vs. locais), sendo também preenchidas colunas 

relativas ao grupo ecológico, identificação das espécies segundo a família, guildas hídricas, origem, entre 

outras informações relevantes (Quadro do elenco florístico, em anexo). 

As comunidades de carácter terrestre foram avaliadas de acordo com:   

Estado de conservação (estado de afastamento, por via de perturbação antrópica, da situação descrita como 

a de maior preservação na literatura, e.g. corte, ruderalização, presença de invasoras, etc. Escala: mau, 

médio, bom); Representatividade (grau de afastamento relativamente à descrição típica descrita na literatura e 

caracterizado na Directiva Habitats. Escala: típica, atípica); Raridade (abundância relativa à área de 

distribuição em Portugal admitida na bibliografia. Escala: muito raro, raro, média, abundante, muito 

abundante) e Valor global de conservação (estimativa global do valor a atribuir. Escala: muito baixo, baixo, 

médio, alto, muito alto). 

 

4.8.4 Resultados    

Em termos gerais, a área de estudo apresenta como série climatófila a Rusco aculeati-Querceto 

suberis. No entanto, dada a acção antrópica exercida em tempos ancestrais sobre o sobreiral, pouco resta da 

estrutura original destes bosques de Quercus suber. Eles foram paulatinamente arroteados e convertidos em 

estruturas de carácter agrícola e pastoril, atingindo na actualidade um estado de alteração que normalmente 

se traduz em “montado” de carácter muito distinto de uma floresta ou, quando as pressões exercidas se 

acentuaram, em giestais Lavandulo-cytisetum multiflori, em comunidades de Cytisus scoparius, ou, em casos 

extremos, em áreas apenas colonizadas por herbáceas Sedo elegantis-Agrostietum castellanae. Contudo, em 

alguns locais de difícil acesso e onde não foi possível exercer qualquer tipo de actividade, é ainda possível 

reconhecer o sobreiral. 

 

4.8.4.1 Elenco Florístico e Espécies RELAPE
8
 

Os dados recolhidos no campo (incluindo as espécies amostradas nos inventários da vegetação 

ribeirinha (subcapítulo 4.6.3.3) permitiram identificar dentro da área de projecto 112 espécies, de 102 

géneros distribuídos por 48 famílias (Quadro I - Elenco florístico – Anexo II). Da análise do elenco, verificou-se 

que as famílias Poaceae (15 taxa), Fabaceae (7 taxa) e Asteraceae (7 taxa) são as mais representadas 

(Figura 4.36). A área inventariada (área de intervenção para a construção do açude, circuito hidráulico e 

central) apresentou uma diversidade florística apreciável face à respectiva dimensão. Salienta-se, no entanto, 

a presença de apenas uma espécie endémica da Península ibérica, Clematis campaniflora Brot., espécie que 

não se encontra contemplada nos Anexos da Directiva Habitats, e que ocorre por todo o continente português, 

                                                           
8
 Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de extinção 
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e a espécie Buxus sempervirens L., que é indígena em Portugal nos leitos de cheia dos grandes rios do NE 

(Fotografias 4.8. e 4.9). 

  

Fotografia 4.8 – Clematis campaniflora Brot. Fotografia 4.9 – Buxus sempervirens L. 

A pressão antrópica que ao longo do tempo se fez sentir na área de estudo promoveu uma regressão 

das comunidades correspondentes às etapas maduras da vegetação (sobreirais), encontrando-se hoje 

predominantemente colonizada por áreas de matos onde a maior parte das espécies apresentam adaptações 

ao pastoreio e ao pisoteio, realçando-se o número de espécies herbáceas de carácter ruderal e nitrófila. 

Salienta-se que o período de amostragem permitiu a inclusão de espécies anuais com ciclo de vida no Inverno 

e o reconhecimento das espécies num estado de desenvolvimento (flor e/ou fruto) que permitisse a sua 

identificação correcta. 

 

Figura 4.36 – Representatividade das famílias recenseadas, sendo apenas consideradas as que se fazem 

representar por mais de 5 espécies. 

Relativamente às espécies exóticas, foram inventariadas Amaranthus retroflexus L., Bidens frondosa L., 

Datura stramonium L., Erigeron karvinskianus DC, Eucalyptus globulus Labill., Ficus carica L., Paspalum 

distichum L., e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb.. Entre estas espécies alienígenas não foi encontrada nenhuma 

que manifestasse carácter invasor, sendo encontradas apenas de forma pontual. 
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4.8.4.2 Vegetação 

Como já referido, as pressões antrópicas impuseram a actual distribuição espacial de comunidades 

distintas da comunidade madura original (sobreiral). De facto, na área de estudo pouco resta da estrutura 

original dos antigos sobreirais. Apenas é possível encontrá-los em áreas que subsistiram pelo difícil acesso. A 

restante área apresenta um padrão de colonização resultante da intensidade das pressões que se fizeram 

sentir ao longo do tempo. As comunidades arbustivas encontram-se sobretudo a colonizar áreas de abandono 

e que apresentam declives acentuados. Estas comunidades revelam uma organização espacial, encontrando-

se dispostas de acordo com as disponibilidades edáficas e revelando uma estratificação com a altitude. 

Assim, é possível encontrar comunidades de Cytisus scoparius nas áreas de sopé do relevo existente (solo 

mais profundo, com mais matéria orgânica e humidade), em meia encosta e nas cotas mais elevadas. Já em 

solos mais esqueléticos, ou sobre solos muito erodidos, aparecem os giestais Lavandulo-cytisetum multiflori. 

As comunidades de herbáceas surgem a colonizar as áreas de mais fácil acesso, onde a perturbação 

antrópica se fez sentir até mais recentemente. Trata-se de prados onde ocorrem de forma dispersa 

exemplares de oliveiras e amendoeiras. O fundo dos vales encontra-se sulcado pelo rio Angueira que 

apresenta a vegetação ribeirinha em forma de amial (Scrophulario-Alnetum glutinosae) (ver Capítulo 4.6.3.3). 

O presente estudo permitiu definir 5 classes de unidades de vegetação com representatividade na área 

de estudo (vegetação ribeirinha, montado de sobreiro, matos (giestal), vegetação casmofítica sobre vertentes 

rochosas e áreas agrícolas) e identificar a presença de 5 Habitats listados na Directiva 92/43/CEE (Charnecas 

secas europeias (4030), Formações estáveis xerotermófilas de Buxus sempervirens das vertentes rochosas 

(5110), Montados de Quercus spp. de folha perene (6310), Vertentes rochosas siliciosas com vegetação 

casmofítica (8220), Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 91 E0 pt1 e Florestas de Quercus suber 9330). Entre os habitats da Directiva 92/43/CEE 

identificados na área de estudo, apenas o amial ripícola (91 E0 pt1) apresenta estatuto de conservação 

prioritário.  

Seguidamente são descritas as unidades de vegetação e os habitats identificados na área de estudo, 

separadamente para os habitats naturais e para os habitats de origem antrópica. 

 

4.8.4.3 Unidades de vegetação e habitats 

 Habitats naturais e seminaturais 

 - Vertentes rochosas siliciosas com comunidades casmofíticas 

Caracterização: Formações geológicas de natureza silicosa com fendas terrosas colonizadas por espécies 

vasculares rupícolas (Fotografia 4.10). Estas comunidades estão adaptadas a viver em fissuras de rochas 

onde a acumulação de solo é diminuta, sendo normalmente representadas por um número reduzido de 

espécies vasculares, embora muitas vezes ricas em endemismos e em plantas raras com distribuição restrita. 

Na área de estudo encontram-se no talude do rio Angueira e nos afloramentos rochosos existentes a cotas 
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mais altas e apresentam um pequeno grau de cobertura, sendo dominadas por plantas vivazes de pequeno 

tamanho, nomeadamente, Umbilicus rupestris, Sedum hirsutum, Cheilanthes hispanica, Anogramma 

leptophylla, Dianthus laricifolius e Erigeron karvinskianus (Quadro do elenco florístico). 

Importância comunitária: habitat 8220 da Directiva 92/43/CEE (Vertentes rochosas siliciosas com vegetação 

casmofítica). 

 

Fotografia 4.10 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica. 

 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

Caracterização: São formações dominadas por espécies de porte arbustivo que se encontram a colonizar 

áreas muito declivosas, em solos delgados provenientes de xistos (Fotografia 4.11). São tradicionalmente 

alvo de queimadas recorrentes para facilitar a circulação e o pastoreio de animais domésticos. Caracterizam-

se fundamentalmente pelos piornais da classe Cytisetea scopario - striati onde as espécies arbustivas Cistus 

ladanifer, Retama sphaerocarpa, Genista hystrix, Thymus mastichina e Phillyrea angustifoliaocorrem de forma 

mais ou menos equilibrada, formando uma comunidade onde o estrato herbáceo é bastante pobre, com o 

predomínio das gramíneas Agrostis castellana, Brachypodium rupestre e Dactylis hispanica.  

Trata-se da unidade de vegetação com maior representatividade na área de estudo, colonizando 

principalmente áreas florestais onde o fogo destruiu total ou parcialmente o estrato arbóreo, áreas de 

abandono da actividade agrícola, ou ainda as zonas erodidas desprovidas de solo (Quadro do elenco 

florístico). É uma unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista conservacionista devido à sua 

pobreza florística. No entanto, os matagais são formações pioneiras e colonizam áreas antes sujeitas a fortes 

perturbações antrópicas; desta forma viabilizam a recolonização das etapas sucessoras, nomeadamente 

através da criação de melhores condições edáficas (solo e matéria orgânica).  

Importância comunitária: habitat 5330 pt2 da Directiva 92/43/CEE (Matos termomediterrânicos pré-desérticos). 
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Fotografia 4.11 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 

 - Montado 

Caracterização: Em virtude da acção antrópica exercida desde tempos ancestrais sobre o sobreiral 

(Fotografia 4.12), pouco resta da sua estrutura original (bosques de Quercus suber). Eles foram 

paulatinamente arroteados e convertidos em estruturas de carácter agrícola e pastoril, atingindo na 

actualidade um estado de alteração que normalmente se traduz em “montado” de carácter muito distinto de 

um bosque (Fotografia 4.13). No entanto, em áreas muito declivosas, de difícil acesso, podem subsistir ainda 

áreas de sobreiral, que se diferenciam pela complexidade estrutural do seu sub-coberto, encontrando-se 

representado por espécies de diferentes portes e trepadeiras. Trata-se de antigos bosques que sobreviveram 

à acção perturbadora do homem e que ocupam actualmente áreas muito reduzidas localizadas 

maioritariamente em vertentes viradas a norte.  

 

Fotografia 4.12 – Florestas de Quercus súber. 
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Fotografia 4.13 – Montado de Quercus súber. 

Importância comunitária: Habitat 6310 da Directiva 92/43/CEE (Montados de Quercus spp. de folha perene). 

 - Vegetação ribeirinha 

Caracterização: Nas margens do rio Angueira onde ainda subsiste algum equilíbrio biológico, a vegetação 

ribeirinha apresenta-se sob a forma de amial, Scrophulario-Alnetum glutinosae (Fotografia 4.14). De estrutura 

e composição diversificada, estes amiais apresentam estratos arbustivo e arbóreo bem estruturados, 

constituídos por espécies como o Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, 

Crataegus monogyna, Thymus mastichina, Pistacia terebinthus, Ruscus aculeatus, Rosa micrantha, Agrostis 

castellana, Ranunculus peltatus e Scrophularia scorodonia (habitat 91E0 pt1 da Directiva 92/43/CEE). 

Importância comunitária: habitat prioritário 91 E0pt1 da Directiva 92/43/CEE. (Amial ripícola) 

 

Fotografia 4.14 – Amial ripícola. 
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A contactar com o amial, a cotas mais altas na transição com a vegetação de carácter terrestre, 

encontra-se uma formação particular de Buxus sempervirens (Fotografia 4.15). Trata-se de uma comunidade 

arbustiva endémica da região que se caracteriza pela associação Erici arboreae-Buxetum sempervirentis. O 

Erico Buxetum sempervirentis tem um elevado valor de conservação, apresentando uma área de distribuição 

restrita, com valores intrínsecos na sua ecologia. Esta comunidade é o habitat de alguns taxa de grande 

interesse florístico, como o Buxus sempervirens e o Pipthatherum paradoxum (Aguiar et al., 1999). 

Importância comunitária: habitat 5110 da Directiva 92/43/CEE. (Formações estáveis xerotermófilas de Buxus 

sempervirens das vertentes rochosas). 

 

Fotografia 4.15 – Formações de Buxus sempervirens nas vertentes rochosas. 

Deve contudo ser referido que o troço do rio Angueira em estudo e a intervir no âmbito do presente 

projecto nem sempre apresenta uma vegetação ribeirinha bem estruturada e diversificada. Na área de 

edificação da central, local mais a jusante do troço de rio em estudo, a exploração dos prados adjacentes às 

suas margens reduziu a vegetação ribeirinha a faixas lineares ao longo do seu curso, onde espécies arbóreas 

como Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia e Populus nigra surgem de forma isolada, sendo o contínuo 

assegurado quase exclusivamente pelas espécies Scirpoides holoschoenus e Rubus ulmifolius (Quadro do 

elenco florístico). Por outro lado, a configuração do vale do rio na zona a inundar pela albufeira do 

aproveitamento, muito encaixado e com margens rochosas, condiciona naturalmente o desenvolvimento, quer 

do amial ribeirinho, quer das formações de buxo.    

O bosque ribeirinho é uma unidade florística com elevado interesse do ponto de vista conservacionista, 

quer pelo papel fundamental que desempenha na estabilização das margens ou no ciclo de nutrientes, quer 

pela diversidade biogénica que abriga, quer ainda pela qualidade intrínseca das espécies que o constituem, 

nomeadamente Buxus sempervirens, espécie com ocorrência natural em Portugal continental muito localizada 

– vale do rio Sabor. 
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 Habitats de origem antrópica 

 - Pomares de sequeiro 

Caracterização: Inclui as culturas tradicionais de Trás-os-Montes, pomares de amendoeira e olivais, que 

ocupam sobretudo as áreas de encosta (Fotografia 4.16). Por serem constituídos por compassos largos 

apresentam em sub-bosque prados predominantemente colonizados por espécies herbáceas anuais e 

vivazes. 

Importância comunitária: Não está associada a habitats da Directiva. 

Caracterização: Mosaico agrícola diversificado que inclui, hortas, searas, cultivo de forrageiras (prados), etc. 

(Fotografia 4.17).  

 

Fotografia 4.16 – Pomar de amendoeira e 

olival. 

 

 - Área agrícola 

Importância comunitária: Esta unidade de vegetação não está associada a habitats da Directiva. 

Fotografia 4.17 – Mosaico agrícola 

diversificado 
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Uma vez que não foram sistematicamente inventariadas no campo as comunidades/habitats existentes 

ao longo do traçado da linha eléctrica e na proximidade dos acessos e do estaleiro, a sua análise foi baseada 

em métodos de gabinete, complementados com análise de fotofrafia aérea. Como antes referido, para a 

execução da cartografia dos habitats foi utilizado o software Arc View 3.2, sendo que a informação de base 

referente à ocupação do solo foi adoptada do CORINE LAND COVER 2006. Para além da carta de habitats 

referente ao circuito hidráulico (Figura 4.32), foi executada uma outra carta de habitats incluindo o traçado 

proposto para a linha eléctrica (Figura 4.37).  

Além dos habitats identificados na zona de implantação do Aproveitamento, foi ainda identificada a 

presença de um novo habitat de origem antrópica no traçado proposto para a linha eléctrica, os pinhais.  

Como antes referido, o estado das comunidades florísticas de carácter terrestre foi aferido segundo o 

estado de conservação, representatividade e raridade que estas apresentam, permitindo assim fazer uma 

estimativa global do valor de conservação a atribuir (Quadro 4.38). 

A generalidade dos habitats presentes na área de estudo, incluindo o traçado da linha, apresenta um 

bom estado de conservação, revelando composições florísticas próximas das descritas na bibliografia. 

Maioritariamente, a área de estudo faz-se representar por habitats comuns no território. Apesar de a área de 

estudo ser predominantemente colonizada por habitats contemplados na Directiva 92/43/CEE, reflecte a 

influência que o Homem tem exercido no território, mostrando-se cada vez mais homogénea, o que é realçado 

através do valor de conservação médio. No entanto, em locais de difícil acessibilidade onde a prática da 

agricultura foi dificultada, é ainda possível observar formações vegetais onde as características florísticas 

estruturais se aproximarão sensivelmente das originais.  

Salienta-se que no processo de caracterização e inventariação de campo foi dada particular atenção às 

comunidades rupícolas das escarpas, habitat da espécie endémica Antirrhinum lopesianum e à comunidade 

endémica estabelecida no leito de cheia do rio Angueira, habitat potencial das espécies Petrorrhagia saxífraga 

e Festuca duriotagana, não tendo sido identificado qualquer exemplar destas espécies endémicas com 

elevado valor de conservação. Entre a vegetação existente realça-se ainda pela sua particular importância os 

matagais de buxus sempervirens estabelecidos ao longo do leito de cheia do rio Angueira. A espécie distribui-

se de forma dispersa, ao longo de uma faixa compreendida entre 2 a 10 metros de afastamento da cota de 

nível das cheias ordinárias, colonizando as fendas terrosas existentes nos taludes rochosos.        
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Figura 4.37 - Habitats e unidades de vegetação intersectados pelo traçado aéreo da linha eléctrica. 
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Quadro 4.38 – Classificação dos habitats de carácter terrestre identificados na área de estudo. 

Habitats 
Estado de 

conservação 
Representatividade Raridade 

Valor global 

conservação 

5330pt2 Matos termomediterrânicos pré-
desérticos 

Bom Típica 
Muito 

abundante 
Médio 

6310 Montados de Quercus spp. de folha 
perene 

Bom Típica Abundante Médio 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com 
vegetação casmofítica 

Bom Típica Abundante Médio 

 

4.9 Fauna  

4.9.1 Introdução e metodologia  

No estudo da fauna e com o objectivo de estabelecer a respectiva sensibilidade face às alterações que 

se prevê possam resultar da destruição, alteração e/ou perturbação dos habitats/biótopos existentes na área 

de implantação do AHE do Algoso-Senhora da Assunção, procedeu-se à caracterização dos principais grupos 

faunísticos presentes, ou seja: a avifauna, a mamofauna, a ictiofauna, a herpetofauna e os invertebrados. 

Para os macroinvertebrados bentónicos, que são simultaneamente elementos considerados no âmbito da 

avaliação do estado ecológico da água, o conteúdo do subcapítulo relativo aos invertebrados deve ser 

complementado com o que consta do subcapítulo referente à qualidade biológica da água (subcapítulo 

4.6.3.3). 

Em relação ao valor relativo das comunidades de vertebrados no contexto regional e nacional, foi 

entendido não ser necessária a utilização de métodos quantitativos baseados em indicadores faunísticos (e.g., 

Hiraldo e Alonso, 1985). A sua utilização é controversa em termos de eficácia na determinação do valor 

conservacionista de uma determinada área (e.g., Järvinen, 1985) e o local em análise apresenta uma 

importância e protecção legal reconhecida, não só em termos nacionais, mas também internacionais. Esta 

observação é naturalmente sustentada pela inserção da área de influência do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção no Sítio da Rede NATURA 2000 rios Sabor e Maçãs (código PTCON0021). Por outro lado, a 

reconhecida importância ornitológica dos vales dos rios Sabor, Maçãs e Angueira, resultantes da presença de 

espécies com elevado valor de conservação, sobretudo taxa de nidificação rupícola, esteve na base da 

inclusão da zona onde se situa o aproveitamento em avaliação no interior da ZPE rios Sabor e Maçãs 

(PTZPE0037, Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro) e na IBA PT004 (Costa et al., 2003). A 

importância faunística da zona, sobretudo ornitológica, terá estado também na base da selecção da área 

abrangida pela Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das 

medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor (ver Figura 2.1).  

Utilizaram-se diferentes níveis espaciais na caracterização de alguns dos descritores faunísticos 

sempre que foi considerado metodologicamente adequado.  

A obtenção de informação sobre a fauna da área em análise, e que incorpora conteúdos sobre a sua 

composição, estrutura e condicionantes intrínsecas e extrínsecas, recorreu:  
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a) a pesquisa bibliográfica (de carácter técnico ou científico), cujas referências se encontram em cada 

um dos grupos faunísticos analisados; 

b) a informação fornecida pelas entidades oficiais, em particular pelo Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF) e referente à quadrícula UTM 10x10 QF09 em que se insere o 

AHE, bem como da área envolvente
9
  (Figura 4.38); 

c) a comunicações pessoais de técnicos e investigadores em cada um dos grupos faunísticos 

analisados;  

d) a trabalho de campo realizado no âmbito do presente EIA e dos estudos ambientais anteriormente 

efectuados para o AHE de Algoso; e  

e) Informação obtida no âmbito das Medidas Compensatórias associados ao AHE do baixo Sabor. 

$
%

QF09

 
 

 

Figura 4.38 – Quadrícula UTM na qual está inserida a área a influenciar pela implantação do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção, com a localização do projecto localizado na Carta Militar 1: 25 000 (à esquerda) e do 

açude identificada a vermelho (adaptada da carta militar 1:25.000 dos Serviços Cartográficos do Exército) à 

direita. 

A abordagem utilizada incidiu sobre as espécies ou comunidades importantes em termos de 

conservação (pelo seu estatuto desfavorável ou carácter endémico) e que se encontram presentes, mesmo 

que só potencialmente, nos habitats da área de implantação do projecto, analisando com maior detalhe os 

                                                           
9
 Resultam da Projecção Universal Transversa de Mercator, sendo utilizadas como unidade base as quadrículas UTM 

10x10 km que, por exemplo, constituem a Cartografia de referência do Atlas das Aves Nidificantes de Portugal 
Continental (Equipa Atlas, 2008), do Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo (Elias et al., 1998) e do Atlas dos 
Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2008). 
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grupos faunísticos e as espécies sobre os quais as consequências da construção e exploração de um 

aproveitamento com as características previstas para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção podem 

apresentar maior significado, dada, nomeadamente, a sua dependência dos sistemas aquáticos e ribeirinhos.  

Numa abordagem preliminar, os habitats da área de estudo foram agrupados em função da sua 

utilização potencial pela fauna e da semelhança das características estruturais e funcionais que apresentam, 

tendo sido consideradas as seguintes unidades básicas (correspondentes às áreas de ocupação do solo 

estabelecidas na Figura 4.35): 

I. Habitats aquáticos e ribeirinhos – o rio Angueira e o bosque ribeirinho. 

II. Zonas agrícolas – incluindo as zonas agricultadas. 

III. Áreas de matos e afloramentos rochosos – zonas com matos e/ou com afloramentos rochosos. 

IV. Áreas de montado - incluindo os núcleos de montado. 

Por fim, a síntese da informação respeitante os seguintes aspectos:  

• Legislação – o carácter endémico, a raridade e o grau de ameaça de alguns taxa, levam a que 

exista uma legislação nacional e comunitária sobre a conservação das espécies e habitats. Sempre 

que possível são indicados: i) o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril (com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de Novembro) que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva Aves (79/409/CEE) e a 

Directiva Habitats (92/43/CEE); ii) a Convenção de Berna – transposta no Decreto-Lei n.º 316/89 de 

22 de Setembro – referente à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitat Naturais da Europa.  

• Estatuto de conservação – é apresentada a classificação das espécies de acordo com os critérios 

da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN, adaptada para Portugal e constante 

do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, LVVP (Cabral et al., 2006), cujo sistema de 

classificação se apresenta na Figura 4.39. No caso específico da avifauna, sempre que aplicável, foi 

apresentado também o seu estatuto de ameaça em termos europeus e a respectiva categoria SPEC 

– Species of European Conservation Concern – propostas por Tucker e Heath (1994). 
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(NA) 

avaliado  

 

Figura 4.39 – Categorias (IUCN) utilizadas na avaliação dos estatutos de conservação das espécies 

faunísticas portuguesas (adaptado de Cabral et al., 2006). 

 

4.9.2 Ictiofauna  

4.9.2.1 Enquadramento e informação utilizada 

O presente EIA dá uma atenção particular à comunidade piscícola pela sua relevância enquanto 

indicadora da qualidade ecológica dos sistemas fluviais (ver por exemplo Ferreira et al., 2000a e Oliveira e 

Ferreira, 2000; Oliveira et al., 2007) e por poder ser das mais afectadas pelas alterações habitacionais que 

resultarão da implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

Para caracterizar a comunidade piscícola da bacia hidrográfica do Sabor foram utilizados os dados 

obtidos no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro de 2001, que contemplaram a amostragem de 

oito pontos na bacia do Sabor (incluindo um ponto no rio Angueira) através de pesca eléctrica, bem como a 

informação obtida nas amostragens realizadas em 2009 no rio Angueira (Ascenção, 2011). Foi também 

utilizada informação existente para a albufeira do Azibo (Albuquerque, 1996) e consultada a Carta Piscícola 

Nacional (Ribeiro et al., 2007), que contém informação sobre as associações piscícolas em vários pontos de 

amostragem na bacia hidrográfica do rio Sabor, incluindo o rio Angueira.  

O capítulo começa por apresentar uma síntese da informação existente sobre as comunidades 

piscícolas na bacia hidrográfica do rio Sabor. A síntese procura estabelecer, não só o elenco ictiofaunístico 

potencial da área a afectar pelo projecto, mas também os factores que parecem estruturar as comunidades 

piscícolas desta sub-bacia hidrográfica da margem direita do rio Douro. Em seguida apresenta-se a 
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caracterização específica do rio Angueira e, em particular, da área de estudo. Neste capítulo procede-se 

também à avaliação da qualidade ecológica do rio Angueira com base nas associações piscícolas, para o que 

se recorreu à análise individual de variáveis ecologicamente significativas ao nível das comunidades, 

populações e organismos, que demonstram apresentar sensibilidade às perturbações ambientais de vários 

tipos (Karr et al. 1986), neste caso para rios ibéricos, i.e, a análise individual de métricas. Esta avaliação 

complementa a apresentada no subcapítulo 4.6.3.3 relativamente à qualidade ecológica com base nos 

macroinvertebrados e nos macrófitos. Por fim, é realizada uma síntese sobre a ictiofauna da zona de estudo e 

suas condicionantes actuais. 

A síntese ecológica apresentada para cada espécie integra os seguintes elementos: 

Caracterização ─ Cada espécie foi classificada num dos seguintes grupos:  

holobiótica: espécie cujo ciclo de vida se desenvolve quase ou totalmente em águas doces. No caso de 

uma espécie holobiótica, esta pode representar um dos seguintes grupos: autóctone e endemismo 

ibérico ou português, isto é, ser originária de uma dessas regiões e só ser encontrada nessa área 

geográfica; autóctone não endémica, isto é, não sendo originária da Península Ibérica, atingiu essa 

região através de processos próprios de dispersão; alienígena, ou seja uma espécie que foi introduzida 

em águas portuguesas e que não pertencia à fauna nativa. 

Estatuto de conservação (excepto para as espécies alienígenas) ─ Classificação do estatuto de conservação 

da espécie segundo:  

Convenção de Berna (Anexo III: espécies faunísticas protegidas);  

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);  

Livro Vermelho dos Peixes Continentais de Espanha (Doadrio 2002);  

Directiva 97/62/CE: adaptação da Directiva 92/43/CEE on the conservation of natural habitats and of 

wild fauna and flora, do Concelho das Comunidades Europeias (Anexo II: espécies de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de zonas especiais de conservação; Anexo V: 

espécies de interesse comunitário cuja captura no meio natural bem como a sua exploração podem ser 

objecto de medidas de gestão);  

União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, Red List of Threatened 

Species  (IUCN, 2014).   

Ecologia ─ Descrição sucinta do ciclo de vida de cada uma das espécies, com base na informação disponível. 

Dos elementos bibliográficos que suportaram estas descrições, salientam-se os trabalhos publicados 

contendo dados ecológicos relevantes para a espécie em questão na bacia do Sabor e em bacias vizinhas, 

avaliando-se ao mesmo tempo o grau actual de conhecimentos e principais factores de ameaça. Deve referir-

se que o conhecimento actual sobre a ecologia das nossas espécies e associações piscícolas é ainda 

deficiente, subsistindo várias lacunas.  
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Guildas ecológicas ─ As espécies piscícolas presentes no rio Angueira foram classificadas em grupos (ou 

guildas) ecológicos de acordo com o projecto FAME (https://fame.boku.ac.at/main_results.htm), embora 

considerando alguns ajustamentos posteriores e.g. (e.g. Oliveira et al., 2012). A classificação é apresentada 

depois da descrição ecológica de cada uma das espécies, complementando e sintetizando a informação aí 

contida. Este é o processo elementar que conduz à avaliação da qualidade ecológica dos ecossistemas 

aquáticos, de acordo com a Directiva-Quadro da Água (ver subcapítulo 4.6.3.3). São determinadas as 

seguintes métricas: i) nº espécies nativas, ii) nº espécies alienígenas; iii) % espécimes alienígenas, iv) % 

espécimes pelágicos (nativos); v) % espécimes bentónicos; vi) nº espécies potamódromas; vii) % espécimes 

litofílicos; viii) % espécimes invertívoros (nativos); ix) % espécimes omnívoros; e x) % espécimes tolerantes. 

 

4.9.2.2 Distribuição e caracterização ecológica das espécies e associações presentes 

Na bacia hidrográfica do rio Sabor foram até ao momento inventariadas 17 espécies piscícolas, 

incluindo 56.3 % de taxa alienígenas (Quadro 4.39). No entanto e de acordo com a informação disponível, 

várias espécies introduzidas ocorrem somente na albufeira do Azibo ou na parte final de alguns tributários, 

como é o caso do ablete (Alburnos alburnus) capturado desde 2011 no sector terminal do rio Sabor (ver 

distribuição e caracterização ecológica). 

No global, o valor patrimonial da comunidade piscícola da bacia hidrográfica do rio Sabor é moderado, 

ao apresentar associações piscícolas maioritariamente compostas por espécies nativas não ameaçadas e 

com consideráveis áreas de distribuição ibéricas. Não obstante, salienta-se a ocorrência de dois endemismos 

ibéricos com estatuto de ameaça no LVVP (Cabral et al., 2006): o bordalo, Squalius alburnoides, e, 

eventualmente, o verdemã do Norte, Cobitis calderoni. O bordalo é globalmente abundante na Península 

Ibérica, embora apresente formas raras e de distribuição localizada, sendo particularmente notória a pressão 

sobre algumas populações, como a do rio Guadiana (Collares-Pereira et al., 2000a, 2000b). O verdemã do 

Norte apresenta uma área de distribuição restrita na Península Ibérica. De acordo com Madeira (2002), o 

verdemã do Norte, na bacia do Douro, ocorrerá apenas na sub-bacia do Tua, correspondendo os exemplares 

das restantes sub-bacias a C. paludica translocados, possivelmente em resultado da actividade de pesca, já 

que a espécie é utilizada como isco vivo para a pesca de predadores como o achigã. 

Com base nos trabalhos sobre comunidades piscícolas realizados na bacia hidrográfica do rio Douro, 

em particular na bacia do Sabor, é possível definir da seguinte forma os padrões ictiológicos da bacia 

hidrográfica do rio Sabor:  

a) No global, apresenta uma ictiofauna composta maioritariamente por ciprinídeos (barbo-comum, 

boga do Norte, escalo do Norte, bordalo, pardelha, ruivaco, pimpão, carpa e góbio) (Quadro 4.40 e 

Figura 4.40). 

b) Além desta família, ocorrem também as famílias i) Centrarchidae - a perca sol, Lepomis gibbosus e 

o achigã, Micropterus salmoides (esta última espécie têm ocorrência muito restrita, incluindo a 
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albufeira do Azibo); ii) Esocidae, com a presença do lúcio, Esox lucius, também na albufeira do 

Azibo, iii) Salmonidae, com a presença de truta-de-rio, Salmo trutta, nos troços mais de montante 

de alguns dos afluentes do Sabor (e.g. rio Maçãs, rio Angueira e rio Azibo, J. Oliveira e A. Teixeira, 

comunicação pessoal, Ascenção et al., 2010) e da truta-arco-íris, Oncorhynchus mykiss, espécie 

introduzida, na albufeira do Azibo; e iv) Cobitidae (Madeira 2002). 

c) Em relação à ocorrência de salmonídeos (truta-de-rio), as comunidades piscícolas apresentam um 

padrão de variação geral da composição ao longo da bacia comum à de outras zonas do Norte do 

País, com o aumento da proporção de trutas-de-rio e a diminuição da proporção de ciprinídeos à 

medida que se caminha para montante e em altitude na bacia (e.g. Godinho et al. 1998, Ferreira et 

al. 2000a, 2000b, Ascenção et al, 2010, Patrício, 2013). 

d) Esta zonação piscícola apresenta-se correlacionada com variáveis ambientais, tais como a altitude 

e, sobretudo, com a temperatura média, com as zonas com mais trutas correspondentes a típicos 

fácies lóticos de montanha, com temperaturas baixas (temperatura da água nunca superior a 25ºC), 

grande oxigenação, baixa/moderada produtividade biológica e domínio das zonas de rápidos, 

enquanto as zonas sem salmonídeos, ou seja, dominadas por ciprinídeos, são mais planas, 

quentes e produtivas. Este conjunto de factores, sobretudo a temperatura, é responsável pelo 

confinamento dos salmonídeos nesta bacia a poucos troços de montante, já que os limites 

fisiológicos de tolerância para a temperatura da espécie são ultrapassados na maior parte da rede 

hidrográfica do Sabor.   

e) Além dos padrões de variação ligados com a abundância de trutas, surge um outro padrão, 

também comum em rios ibéricos, associado à representatividade contrastante dos ciprinídeos 

nativos de maior (i.e. o barbo-comum e a boga do Norte) e de menor dimensão média (i.e. o escalo 

do Norte, o bordalo e a ruivaco). A importância relativa do barbo-comum e da boga do Norte 

aumenta nos rios de dimensão superior, maior número de ordem, maior distância às cabeceiras e 

maior caudal, sendo particularmente representativos no próprio rio Sabor. Pelo contrário, os 

pequenos ciprinídeos aumentam a sua relevância na comunidade (dentro dos limites impostos pela 

temperatura e pela produtividade da zona) nos afluentes mais pequenos e de menor número de 

ordem, sendo por vezes os únicos ciprinídeos presentes nestas zonas.  

f) Várias das espécies introduzidas apresentam características limnofílicas, sendo particularmente 

abundantes em sistemas lênticos (albufeiras) ou nos troços finais e mais largos dos rios, sendo 

ainda notório um aumento da sua relevância quando se comparam amostragens realizadas antes 

de 2000 com amostragens mais recentes (Ascenção, 2010, Patrício, 2013).  
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Quadro 4.39 – Caracterização global e estatuto de conservação das espécies piscícolas da bacia hidrográfica do Sabor. Caracterização: Hol_Ibe (holobiótica e 

endemismo ibérico), Hol_Por (holobiótica e endemismo português), Hol_Ane (holobiótica e autóctone), Hol_Ali (holobiótica e alienígena); NA = não avaliado. 

Espécie Nome comum  Caracterização  

Estatuto de conservação  

Convenção 
de Berna 

Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal 

Livro Vermelho dos Peixes 
Continentais de Espanha 

Directiva 
97/62/CE 

União Internacional para a 
Conservação da Natureza 

Cyprinidae        

   Achondrostoma oligolepis? Ruivaco Hol_Por
1
 Anexo III Pouco Preocupante (LC)  Anexo II NA 

   Alburnus Alburnus Ablete Hol_Ali      

    Carassius auratus Pimpão Hol_Ali      

    Cyprinus carpio Carpa Hol_Ali      

    Gobio lozanoi Góbio Hol_Ali      

   Luciobarbus bocagei Barbo-comum Hol_Ibe Anexo III Pouco Preocupante (LC) 
Baixo Risco-Não 

Ameaçado 
Anexo V Pouco Preocupante 

    Pseudochondrostoma 
duriense      

Boga do Norte Hol_Ibe Anexo III Pouco Preocupante (LC) Vulnerável Anexo II Vulnerável 

    Squalius alburnoides Bordalo Hol_Ibe Anexo III Vulnerável (VU) Vulnerável Anexo II Vulnerável 

    Squalius carolitertii Escalo do Norte Hol_Ibe  Pouco Preocupante (LC) 
Vulnerável ou Em 

Criticamente em Perigo
3
 

NA Pouco Preocupante 

Cobitidae        

    Cobitis calderoni Verdemã do Norte Hol_Ibe Anexo III Em Perigo (EN) Vulnerável NA Em Perigo 

    Cobitis paludica  Verdemã Hol_Ibe Anexo III Pouco Preocupante (LC) Vulnerável NA Baixo Risco-Quase Ameaçado 

Salmonidae        

    Oncorhynchus mykiss Truta-arco-íris Hol_Ali      

    Salmo trutta Truta-de-rio  Hol_Ane NA Pouco Preocupante (LC) Vulnerável NA Pouco Preocupante 

Poeciliidae        

    Gambusia holbrooki Gambúsia Hol_Ali      

Centrarchidae        

    Lepomis gibbosus Perca-sol Hol_Ali      

    Micropterus salmoides Achigã Hol_Ali      

Esocidae        

    Esox lucius Lúcio Hol_Ali      

1
 Apesar de em algumas amostragens estar referenciada a presença da Achondrostoma oligolepis nesta bacia, é possível que as populações do Sabor tenham um estatuto taxonómico diferenciado (ver 
descrição ecológica da espécie mais adiante). 
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Quadro 4.40 – Abundância relativa (em percentagem do total de exemplares capturados) para as 

espécies inventariadas em oito pontos lóticos na bacia hidrográfica do Sabor e na albufeira do Azibo 

(presença). < proporção inferior a 1%; sinal + significa presença; ver Figura 4.40. 

Locais de 

inventário 

Fonte Código Barbo-

comum 

Boga 

do 

Norte 

Escalo Bordalo Ruivaco? Pimpão Góbio Perca 

sol 

Lúcio Gambúsia Achigã Carpa Trutas Verdemã 

Rio 

Sabor  
PBH Douro 1 22.2 24.3 2.5 50.2  <        

 

Rio 

Sabor  
PBH Douro 2 34.7 41.1 1.6 22.6          

 

Rio 

Sabor 

Patrício 

(2013) 
3 58.0 32.0 2.5 7.4         < 

 

Rio 

Maçãs 
PBH Douro 4 14.5  45.2 40.3          

 

Rio 

Sabor  
PBH Douro 5 48.1 37.6 8.3 1.7  1.1 3.3       

 

Rio 

Sabor  

Patrício 

(2013) 
5 56.8 39.5 < 2.5  <      <  

 

Rio 

Sabor 

Patrício 

(2013) 
6 42.0 17.3 8.6 3.0   28.4 0.7      

 

Rio Azibo PBH Douro 7 54.5 3.1 3.1 39.3          
 

 

Rio 

Meirinhos 
PBH Douro 8   100           

 

Rio 

Sabor 

Patrício 

(2013) 
9 75,6 4,1 13,6    2.5       

4.2 

Rio 

Sabor  
PBH Douro 10 59.1 20.8 9.9    3.6 6.5      

 

Rio 

Sabor 

Patrício 

(2013) 
10 32.2 21.0 6.3 8.9   14.8 14.8  < < <  

< 

Albufeira 

do Azibo 

Albuquerqu

e (1996) 
A  +    +  + +  + + + 

 

Rio 

Angueira 

S. 

Martinho 

Ascenção 

(2011) 
11     100.0         

 

Rio 

Angueira 

S. 

Joanico 

Ascenção 

(2011) 
12 3.1 8.0 12.9  76.1         

 

Rio 

Angueira 

Vimioso 

PBH Douro 13 41.0  6.4 52.6          

 

Rio 

Angueira 

Vimioso 

Ascenção 

(2011) 
13 11.6 4.5 72.9  11.0         

 

Rio 

Angueira 

Vale de 

Algoso 

Ascenção 

(2011) 
14 9.6 7.2 52.5  19.5   4.4  6.8    

 

Rio 

Angueira 

Algoso 

Ascenção 

(2011) 
15 34.7 2.9 23.5  5.7   20.0  13.2    
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Figura 4.40 – Locais de inventário piscícola realizados na bacia do Sabor (localização aproximada, ver texto). 

Figura adaptada do SNIRH, Fonte Atlas do Ambiente. Os locais situados no rio Angueira são identificados por 

círculos azuis.  

De acordo com a informação disponível, não foram inventariadas na bacia do Sabor espécies 

migradoras (o sável, Alosa alosa, a savelha, Alosa fallax, a lampreia-marinha, Petromyzon marinus e a 

enguia-europeia, Anguilla anguilla), o que se deverá, essencialmente, ao efeito de barreira que a barragem de 

Crestuma-Lever (construída em 1981-85) induziu na passagem regular destas espécies para montante, já que 

a eclusa para peixes nela instalada – bem como as existentes nas barragens de Carrapatelo e da Régua – 

não parece ser eficiente para a maior parte destas espécies (a enguia poderá ser uma excepção). Há ainda 

que considerar o efeito de barreira provocado pelas outras barragens do Douro, bem como a submersão de 

habitats de desova para as espécies anádromas que decorreu da formação das várias albufeiras do Douro. 

Para a redução da probabilidade de ocorrência destas espécies no rio Sabor, contribuiu ainda a progressiva 

salinização invernal do estuário do Douro e as dragagens do seu curso superior.  

No rio Angueira foram inventariadas até ao momento sete espécies (em seis troços de amostragem): 

cinco nativas (barbo-comum, boga do Norte, escalo do Norte, bordalo e ruivaco) e duas introduzidas (perca 

sol e gambúsia) (Quadro 4.40). A variação da composição das associações piscícolas ao longo do rio 

Angueira concorda com o padrão piscícola antes descrito para a bacia do Sabor e com as características 

específicas do rio Angueira. Assim, no troço situado mais a montante a associação piscícola é composta 

exclusivamente por um pequeno ciprinídeo (ruivaco). As associações piscícolas continuam a ser dominadas 

pelos pequenos ciprinídeos (em particular o escalo do Norte), mas surgem também os barbos e as bogas. 

Nos segmentos situados mais a jusante, já próximo da confluência com o rio Maçãs, ocorrem ainda as duas 

espécies introduzidas.  

Quando se comparam as amostragens realizadas no mesmo local (Vimioso) em 1999 (PBH do Douro) 

e em 2009 (Ascenção 2011) registam-se algumas alterações, de que se destaca o aparente desaparecimento 

do bordalo, que nas amostragens de 2009 não foi encontrado em todo o rio Angueira. 
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De seguida, descreve-se a distribuição e as características ecológicas das espécies que ocorrem no rio 

Angueira e que se consideram relevantes para a avaliação dos impactos ambientais do projecto. 

Família Cyprinidae 

Achondrostoma oligolepis Steindachner, 1866 

Distribuição: Embora a espécie capturada no rio Sabor seja referenciada como ruivaco (Achondrostoma 

oligolepis), é possível que as populações deste rio apresentam um estatuto taxonómico a esclarecer, não 

sendo todavia panjorcas (Achondrostoma arcasii), já que esta espécie não ocorre em Portugal - está 

representada exclusivamente em Espanha (Robalo, 2007; Robalo et al., 2007, Figura 4.41). 

Consequentemente, considera-se no âmbito deste estudo a ocorrência de A. oligolepis no rio Angueira 

onde ocorre ao longo seu percurso, sobretudo nos segmentos de montante.  

 

Figura 4.41 - Distribuição das espécies do género Achondrostoma na Península Ibérica 

(adaptado de Robalo 2007). 

Ecologia: Pode ocupar uma grande variedade de habitats, embora pareça preferir os rios de média dimensão 

que apresentem locais com corrente reduzida. Alimentação e reprodução pouco conhecidas, embora 

estejam documentados movimentos migratórios durante a época da reprodução (Maia e Valente, 2004) e 

uma dieta generalista e dominada por detritos (77.6%) e material vegetal (18.4%) (Santos et al., 2013). 

Raramente excede os 15-16 cm de comprimento. Não existem estudos sobre esta espécie na área de 

estudo, parecendo poder suportar noutras bacias (e.g. Vouga e Mondego) alguma degradação habitacional 

(i.e. diminuição da qualidade físico-química, empobrecimento da mata ripária e modificações dos leitos e 

margens) (Oliveira 2005). Não obstante, é uma espécie pouco tolerante às transformações de habitat 

resultantes da implantação de estruturas transversais.  

Foram detectados visualmente exemplares da espécie nos trechos estudados do rio Angueira e da ribeira 

da Ponte de Pau em Julho de 2014. 
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Luciobarbus bocagei Steindachner, 1864  

Distribuição: Ocorre na maior parte do rio Angueira, aumentando a sua importância numérica de montante 

para jusante.  

Ecologia: Espécie adaptável a diferentes tipos de sistemas aquáticos, incluindo albufeiras, parece ainda 

assim evitar velocidades de corrente fortes (excepto no período reprodutivo) e águas muito frias, bem 

como troços lóticos de menor dimensão e maior variabilidade de caudal. Pode ser encontrada em águas 

que apresentam níveis consideráveis de poluentes (Oliveira et al., 2002). É uma espécie omnívora que se 

alimenta dos elementos mais acessíveis e abundantes nos rios, nomeadamente larvas de quironomídeos, 

material vegetal e detritos. Comportamento alimentar maioritariamente bentónico. Na época da 

reprodução, que ocorre de Maio a Julho, enceta geralmente migrações para habitats de reprodução 

(Santos et al., 2005), que correspondem a troços fluviais com águas pouco profundas, bem oxigenadas e 

com fundos de textura intermédia (areia, gravilha, cascalho). É, por esta razão, classificada como uma 

espécie potamódroma. Pode atingir mais de 100 cm de comprimento, sendo o ciprinídeo nativo de maior 

dimensão presente no Angueira. Na parte espanhola da bacia do Douro foram estudados aspectos 

pontuais da sua ecologia (e.g. Lobón-Cervia e Diego 1988). Em Portugal existem alguns trabalhos sobre a 

ecologia da espécie noutras bacias, sobretudo na bacia do Tejo (e.g., Magalhães 1990, Magalhães 1992, 

1993; Collares-Pereira et al., 1995, Oliveira et al., 2002). Salientem-se como principais factores de ameaça: 

a obstrução das rotas de migração potamódroma por barragens e outras estruturas transversais e a 

destruição e perturbação das áreas de desova. 

Foram detectados visualmente exemplares da espécie no trecho estudado do rio Angueira em Julho de 

2014. 

Pseudochondrostoma duriense Coelho, 1985 

Distribuição: Ocorre geralmente em associação com o barbo-comum, embora com densidade mais reduzida.  

Ecologia: Ciprinídeo de média dimensão, podendo alcançar 50 cm de comprimento. A boga apresenta uma 

considerável adaptabilidade a diferentes tipos de sistemas aquáticos, preferindo, todavia, troços lóticos 

com corrente moderada a forte. Pode acompanhar a truta-de-rio em rios permanentes de águas frias e 

bem oxigenadas. Pode ser também abundante em albufeiras (Godinho et al., 1998), incluindo algumas das 

albufeiras do Douro (Valente e Alexandrino 1987, Martins e Carraça 1990). Alimenta-se nos fundos ou 

raspando as superfícies aquáticas, consumindo grandes quantidades de material vegetal e detritos e, 

ainda, de invertebrados aquáticos. No período reprodutivo, que ocorre de Maio a Julho, a espécie 

aparentada P. polylepis enceta migrações para águas pouco profundas, bem oxigenadas e com fundos de 

textura intermédia (areia, gravilha, cascalho) - habitats típicos de desova, sendo provável que a boga do 

Norte possua também este comportamento. Quando ocorrem em albufeiras realizam migrações para os 

tributários antes do período reprodutivo, locais onde se deverão reproduzir (Santos et al., 2002). Na parte 

espanhola da bacia hidrográfica do rio Douro existe também alguma informação sobre esta espécie 
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frequente (Culebras e Garcia de Jalón 1986). Tal como para o barbo-comum, a outra espécie 

potamódroma presente na bacia, salientam-se como principais factores de ameaça da boga do Norte a 

obstrução das rotas de migração potamódroma e a destruição e perturbação das áreas de desova. 

Foram detectados visualmente exemplares da espécie no trecho estudado do rio Angueira e no trecho final 

da ribeira da Ponte de Pau em Julho de 2014. 

Squalius alburnoides (Steindachner, 1866) 

Distribuição: Apenas foi identificado uma vez numa amostragem no rio Angueira, na proximidade do 

Vimioso, realizada no âmbito da elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica do Douro (2001).  

Ecologia: Ciprinídeo de pequenas dimensões, que raramente ultrapassa os 15 cm. Apresenta uma elevada 

plasticidade ao nível da selecção de habitat, podendo ser encontrado numa grande variedade de habitats, 

desde cursos de água de montanha com temperaturas mais frias, até rios de regime intermitente nas 

planícies. Parece ainda assim preferir cursos de água de pequena a média dimensão com cobertura de 

vegetação e velocidades de corrente não muito fortes. Pouco abundante em rios consideravelmente 

degradados. É uma espécie omnívora/carnívora cuja dieta é sobretudo constituída por insectos (larvas de 

dípteros, efemerópteros, invertebrados terrestres) e, em menor quantidade, por material vegetal. Alimenta-

se preferencialmente na coluna de água e à superfície, embora possa capturar invertebrados no interior da 

vegetação aquática. A reprodução ocorre na Primavera. Determinados aspectos da ecologia do bordalo 

têm sido estudados em algumas bacias hidrográficas Ibéricas (Magalhães 1993, Gonçalves 1994, Martins 

1994, Coelho et al. 1997, Coelho et al., 1997, Martins et al., 1998, Ribeiro et al., 2003), incluindo a do 

Douro (Peris et al., 1994). Um dos principais factores de ameaça sobre esta espécie é a forte degradação 

da qualidade da água em alguns rios, responsável pelo desaparecimento ou decréscimo da abundância, 

de taxa nativos menos tolerantes. Por outro lado, a construção de barragens e a consequente alteração de 

habitats a montante dessas estruturas, algumas vezes associada à presença de espécies alienígenas de 

carácter lêntico, parecem ter um importante impacto negativo sobre este e outros ciprinídeos de pequeno 

porte.  

Squalius carolitertii (Doadrio, 1987) 

Distribuição: Espécie frequente e abundante no rio Angueira.  

Ecologia: Ciprinídeo de dimensão média, podendo chegar aos 30 cm de comprimento. Espécie com grande 

adaptabilidade a diferentes tipos de sistemas aquáticos, parece ainda assim preferir rios de pequena a 

média dimensão, com abundância de macrófitos e velocidades de corrente fracas a moderadas. Pouco 

resistente a situações de degradação significativa da qualidade da água. É uma espécie 

omnívora/carnívora, cuja dieta é sobretudo constituída por insectos (larvas de dípteros, efemerópteros, 

invertebrados terrestres) e, em menor quantidade, por material vegetal. Alimenta-se preferencialmente na 

coluna de água, à superfície ou no interior da vegetação aquática. A reprodução pode ocorrer de Maio a 

Julho, em locais com substrato grosseiro. O escalo do Norte tem sido objecto de alguns trabalhos 
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ecológicos na sua área de distribuição (bacias do Minho, Lima, Douro Vouga e Mondego, Valente 1993, 

Santos et al., 2004, Maia et al., 2006). Dois dos principais factores de ameaça sobre esta espécie foram 

antes referidos para S. alburnoides, i.e., a degradação da qualidade da água, e a alteração da rede 

habitacional dos rios. Estes impactos podem estar associados à expansão de espécies introduzidas, cujas 

interacções bióticas com as nativas podem resultar no decréscimo acentuado de algumas das suas 

populações. 

Foram detectados visualmente exemplares da espécie no trecho estudado do rio Angueira e na parte final 

da ribeira da Ponte de Pau em Julho de 2014. 

Família Poeciliidae 

Gambusia holbrooki (Agassiz, 1859) 

Distribuição: Ocorre apenas no segmento terminal do rio Angueira. 

Ecologia: Peixe de pequeno tamanho, raramente ultrapassando os 5 cm. Habita preferencialmente águas 

estagnadas ou de corrente lenta, com abundante vegetação aquática. É uma espécie muito resistente, 

consegue subsistir em cursos de água com elevados níveis de degradação, incluindo os que apresentam 

teores elevados de poluentes. É também muito tolerante a temperaturas elevadas. Espécie vivípara de 

elevada fecundidade; as fêmeas podem produzir três gerações durante o alargado período de reprodução 

(potencialmente entre Abril e Outubro). Alimenta-se preferencialmente à superfície da água e é um 

predador extremamente voraz de larvas de mosquito, característica que levou à sua introdução na 

Península Ibérica tendo em vista o controle dos vectores da malária. Pode alimentar-se ainda de uma 

grande variedade de invertebrados aquáticos e terrestres, como copépodes, rotíferos, cladóceros, 

nematóceros adultos, colêmbolos e formigas. Estudos realizados em Espanha têm demonstrado que pode 

desalojar de alguns rios outras espécies nativas de pequeno tamanho devido à forte competição que 

exerce sobre elas (Caiola e Sostoa, 2005). A ecologia desta espécie na bacia do Sabor é desconhecida. 

Foram detectados visualmente exemplares da espécie no trecho estudado do rio Angueira em Julho de 

2014. 

Família Centrarchidae 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

Distribuição: Ocorre apenas no segmento terminal do rio Angueira. 

Ecologia: Esta espécie não nativa é originária da América do Norte (tal como o achigã) e habita 

preferencialmente em albufeiras e troços de rio com águas calmas e abundante vegetação, sendo pouco 

resistente a velocidades de corrente muito fortes. Apresenta uma elevada tolerância a condições 

ambientais adversas, como concentrações baixas de oxigénio, eutrofização das águas e altas 

temperaturas (Godinho 2003 e referências nele contidas). É uma espécie oportunista, alimentando-se das 

presas mais frequentes e abundantes no meio, em particular de invertebrados (Godinho et al., 1997, 
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Godinho e Ferreira 1998). Os grandes exemplares podem ocasionalmente consumir pequenos peixes, 

ocorrendo ainda em situação de escassez de recursos o consumo de material vegetal (Godinho 2003, 

Godinho e Ferreira 2014). A reprodução ocorre de Maio a Julho, em zonas pouco profundas e em 

substratos muito diversos. Em Portugal atinge um comprimento máximo de 20 cm. Devido aos seus 

hábitos alimentares e estratégia populacional (maturidade precoce) pode representar uma ameaça para as 

espécies nativas, covariando muitas vezes de forma negativa com a abundância de várias espécies 

autóctones (e.g. Godinho e Ferreira 1998). 

Foram detectados visualmente exemplares da espécie no trecho estudado do rio Angueira e na parte final 

da ribeira da Ponte de Pau em Julho de 2014. 

Em termos legais (Portaria 251/2000 de 11 de Maio e anexo à portaria 462/2001 de 20 Maio), o rio 

Angueira é classificado, para efeito da actividade da pesca, como de águas ciprinícolas, aplicando-se a 

regulamentação adequada prevista na Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1958, e no Decreto-Lei n.º 44623, de 10 

de Outubro de 1962, ambos relativos à pesca em águas interiores.  

 

4.9.2.3 Qualidade ecológica com base nos peixes  

Consideraram-se as seis guildas ecológicas abaixo descritas, as quais servirão de base à determinação 

das respostas biológicas das associações piscícolas no âmbito do presente EIA. No Quadro 4.41 apresenta-

se uma síntese da classificação das espécies presentes no rio Angueira pelas diferentes guildas. 

 
1 Guilda habitat (grau reofilia); preferência relativamente à velocidade da corrente: 

EURI 
euritópica 

espécie generalista; exibe uma grande tolerância em termos de velocidade da 

corrente, embora geralmente não seja considerada uma espécie reófila. 

LIMN 
limnófila 

habita e alimenta-se preferencialmente em troços de rio que apresentem correntes 

fracas. 

REOF 
reófila 

desenvolve o seu ciclo de vida preferencialmente em troços de rio que apresentem 

correntes moderadas a fortes. 

 
2 Guilda habitat (zona de alimentação); preferência relativamente à zona do meio aquático onde cada espécie se 

alimenta: 

BENT bentónica habita e alimenta-se sobretudo na imediação dos fundos dos rios. 

PELA pelágica preferencialmente alimenta-se na coluna da água e á superfície. 

 
3 Guilda migratória; comportamento migratório: 

GMA grande migradora 

anádroma 

espécie que embora habite em meio marinho durante grande parte da sua vida 

adulta, migra para os sistemas de água doce tendo em vista a reprodução. 

GMC grande migradora 

catádroma 

espécie que passa grande parte da sua vida em água doce, embora migre para o 

meio marinho para se reproduzir. 

PM pequena migradora pode encetar pequenas migrações em meio dulçaquícola. 

POTA potamódroma enceta migrações reprodutivas de longa distância dentro dos sistemas fluviais. 
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4 Guilda reprodutiva; classificação relativa ao habitat preferencial de desova e ao comportamento das espécies no 
período da reprodução: 

FITO 
fitófila 

desova ocorre sobre a vegetação aquática, folhas, e raízes de plantas vivas ou 

mortas. 

FILI 
fitolitófila 

desova ocorre em águas pouco turvas, sobre plantas submersas ou outros 

elementos submersos tais como detritos lenhosos, gravilha e rocha. 

GENE 
generalista 

ausência de habitats específicos para a desova, bem como de comportamentos 

particulares no período da reprodução. 

LITO 
litófila 

desova ocorre sobre substrato grosseiro; o sucesso reprodutivo destas espécies 

depende da existência de elementos como gravilha ou pedra. 

VIVI vivípara  desenvolvimento embrionário no interior das fêmeas. 

 

5 Guilda trófica; classificação relativa à alimentação preferencial de cada espécie no estado adulto: 

BENT bentívora elevada proporção da dieta é constituída por elementos bentónicos. 

 
detritívora 

elevada proporção da dieta é constituída por detritos (matéria orgânica não viva e 

microflora  a ela associada). 

HERB herbívora elevada proporção da dieta é constituída por material vegetal. 

INVE invertívora elevada proporção da dieta é constituída por invertebrados aquáticos. 

OMNI omnívora dieta constituída por material vegetal (>25%) e  por material animal (>25%). 

PISC piscívora elevada proporção da dieta é constituída por peixes. 

 
6 Nível de tolerância: o conceito de tolerância em ecologia é multifacetado, uma vez que determinada espécie pode 

exibir diferentes graus de sensibilidade aos vários parâmetros ambientais. Contudo, em muitos casos, a informação 

biológica ao nível da tolerância de cada espécie aos vários factores de perturbação é ainda insuficiente para 

proporcionar uma classificação fiável para cada um desses factores. Uma das formas, ainda assim, de classificar as 

espécies segundo a sua tolerância ambiental é através de avaliações mais genéricas e abrangentes, como a que é 

apresentada no presente trabalho, onde para cada espécie foi determinado um nível de tolerância geral à degradação 

do meio aquático seguindo a classificação: tolerante, intermédia e intolerante. No entanto, para que as várias facetas 

de degradação fossem de alguma forma consideradas, apenas se classificou uma espécie como intolerante ou 

tolerante (os dois casos extremos) se esta pareça exibir essa característica para a generalidade dos parâmetros 

ambientais chave (habitat, qualidade da água e temperatura). 

 

Os valores das várias métricas piscícolas determinadas constam do Quadro 4.42. As associações 

piscícolas dos locais amostrados ao longo do rio Angueira apresentam alguma variação (de montante para 

jusante), salientando-se o aumento do número de espécies e o surgimento de espécies alienígenas. Não 

obstante, todos os locais são dominados por taxa nativos e algumas das métricas que diminuem em função 

da intensidade da perturbação antrópica apresentam valores moderamente elevados. Por outro lado, parte da 

variação detectada está associada com os gradientes longitudinais de variação natural das associações 

piscícolas da bacia hidrográfica do rio Sabor, antes descritos.  
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Quadro 4.41 – Classificação das espécies presentes no rio Angueira pelas diferentes guildas ecológicas, de 

acordo com a proposta do projecto FAME e com ajustamentos posteriores. Nível de tolerância: TOLE 

(tolerante), INTE (intermédia), INTO (intolerante); NA - não aplicável; DI - dados insuficientes. *embora seja 

considerada intolerante às transformações de habitat resultantes da implantação e funcionamento de 

barragens. No âmbito da análise de métricas as espécies herbívoras/detrítivoras e omnívoras foram 

agrupadas no mesmo grupo, e identificadas pela métrica % de espécimes omnívoros. 

Espécies 
Habitat 
(reofilia) 

Habitat 
(alimentação) 

Migração Reprodução Alimentação Tolerância 

Achondrostoma oligolepis LIMN DI RESI FILI OMNI INTE 

Lucioarbus bocagei LIMN BENT POTA LITO OMNI TOLE 

Pseudochondrostoma duriense REOF BENT POTA LITO HERB INTE 

Squalius alburnoides EURI PELA RESI FILI INVE INTE 

Squalius carolitertii EURI PELA RESI LITO INVE INTE 

Gambusia holbrooki LIMN PELA  RESI VIVI INVE TOLE 

Lepomis gibbosus LIMN PELA  RESI GENE INVE TOLE 

Quadro 4.42 – Valor das métricas piscícolas seleccionadas para as amostragens de cinco locais realizadas 

por Assunção (2011). Os códigos dos locais são apresentados no Quadro 4.28. 

Guildas Métricas 
Resposta à 
perturbação 

humana 

Código do local  

11 12 13 14 15 

Taxonomia 

Nº espécies nativas ▼ 1 4 4 4 4 

Nº espécies alienígenas ▲ 0 0 0 2 2 

% espécimes alienígenas ▲ 0 0 0 11.2 33.2 

Habitat  

% espécimes pelágicos 
(nativos) 

▼ - 12.9 72.9 52.5 23.5 

% espécimes bentónicos  ▲ 0 11.1 16.1 16.8 37.6 

Migração 
Nº espécies 
potamódromas 

▼ 0 2 2 2 2 

Reprodução % espécimes litofílicos ▼ 0 24.0 89.0 69.3 61.1 

Alimentação 

% espécimes invertívoros 
(nativos) 

▼ 0 12.9 72.9 52.5 23.5 

% espécimes omnívoros ▲ 0 79.2 27.1 36.3 40.4 

Tolerância % espécimes tolerantes ▲ 0 3.1 11.6 20.8 67.9 

 

4.9.2.4 Síntese  

De acordo com a informação disponível, o troço final do rio Angueira em análise no presente EIA 

apresenta uma ictiofauna composta por sete espécies (cinco nativas da família Cyprinidae e duas 
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introduzidas), como esperado face às características habitacionais encontradas e à composição das 

comunidades piscícolas na bacia hidrográfica do rio Sabor.  

O valor patrimonial desta comunidade piscícola é moderado, ao apresentar uma composição que 

integra sobretudo espécies não ameaçadas com consideráveis áreas ibéricas de distribuição. A única 

excepção relaciona-se com a ocorrência do bordalo (numa única vez) próximo do Vimioso, espécie com o 

estatuto vulnerável.  

 

4.9.3 Herpetofauna 

4.9.3.1 Caracterização  

As populações de muitas espécies de répteis e anfíbios têm registado um declínio continuado em 

muitas regiões mundiais, sendo considerados como grupos potencialmente ameaçados à escala global 

(Houlahan et al., 2000, Gibbons et al., 2000). São factores condicionantes da particular vulnerabilidade da 

herpetofauna a ligação que as espécies demonstram a habitats específicos e a sua mobilidade reduzida 

(sobretudo relevante no caso dos anfíbios), o que dificulta a colonização de novas áreas no caso da 

destruição ou alteração significativa dos seus actuais habitat naturais (Almeida et al. 2001). Ocorrências como 

os fogos florestais são de primacial relevância, não apenas na eliminação directa de muitos exemplares, mas 

sobretudo na destruição maciça de grandes áreas de habitat. Fenómenos como o aquecimento global e as 

suas consequências ambientais, o surgimento de novas patologias e a poluição podem também ser 

importantes na limitação, a médio prazo, da ocorrência destas espécies em habitats hoje colonizados 

(Teixeira e Ferrand, 2001). Não obstante, a relevância de cada factor no declínio das populações será 

dependente dos habitats e das espécies em questão, sendo ainda realçada a importância do efeito sinérgico e 

complexo dos vários factores (Gardner 2001). 

No que respeita aos répteis, o levantamento foi realizado com base na detecção visual exaustiva 

durante transectos pedestres para busca que serão descritos de forma mais pormenorizada no item dos 

mamíferos, já que a amostragem decorreu em simultâneo. Adicionalmente, e tendo em consideração as 

especificidades ecológicas dos taxa deste grupo faunístico foram efectuados alguns procedimentos 

específicos, nomeadamente o levantamentos de pedras, troncos e/ou outras estruturas susceptíveis de 

albergar indivíduos, para além da prospecção em massas de água com auxílio de camaroeiro para encontrar 

cágados e/ou cobras de água. No caso particular dos anfíbios a amostragem incidiu igualmente nas 

proximidades das massas de água, onde foi efectuada a detecção bioacústica diurna das vocalizações 

características dos anuros. 

No Quadro 4.43 são apresentadas as espécies consideradas como potencialmente presentes na área 

e nos habitas da área de estudo. Tendo em conta esses habitats, apresenta-se, no Quadro 4.44, a ocorrência 

potencial das várias espécies de répteis e anfíbios desagregada por cada habitat, sendo ainda descritos os 

estatutos de conservação dos vários taxa.  
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Quadro 4.43 – Espécies de répteis e anfíbios potencialmente presentes na área de estudo (com ocorrência 

confirmada na quadrícula UTM QF09). A negrito identificam-se as espécies encontradas no decurso das 

prospecções de campo realizadas no âmbito do presente EIA. 

Répteis 
Lacerta lepida, Podarcis hispanica, Elaphe scalaris, Malpolon monspessulanus, Natrix 
natrix, Natrix maura, Psammodromus algirus, Psammodromus hispanicus, Mauremys 
leprosa, Tarentola mauritanica, Blanus cinereus.  

Anfíbios 
Alytes cisternasii, Bufo bufo, Bufo calamita, Rana perezii, Salamandra salamandra, 
Triturus boscai, Triturus marmoratus.  

 

Quadro 4.44 – Ocupação potencial dos habitats considerados pela herpetofauna na zona de influência do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

A sombreado apresentam-se as espécies endémicas da Península Ibérica. 

Espécie 

Estatuto Habitas  

Directiva 

Habitats 

Livro     

Vermelho 

Convenção de 

Berna 
I II III IV 

 

Anfíbios 

 

 

Alytes cisternasii B-IV LC 2     

Bufo bufo  LC 2     

Bufo calamita B-IV LC 3     

Rana perezii B-V LC 3     

Salamandra salamandra  LC 3     

Triturus marmoratus B-IV LC 3     

Triturus boscai  LC 3     

 

Répteis 

 

 

Mauremys leprosa B-II e B-IV LC 3     

Tarentola mauritanica  LC 3     

Lacerta lepida  LC 2     

Podarcis hispanica  LC 3     

Elaphe scalaris  LC 3     

Psammodromus algirus  LC 3     

Psammodromus hispanicus  NT 3     

Malpolon monspessulanus  LC 3     

Natrix maura  LC 3     

Natrix natrix  LC 3     

Blanus cinereus  LC 3     

Directiva Habitats (Decreto-Lei 140/99, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro): B-II, espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; B-IV, espécies 
animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa; B-V, espécies animais e 
vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de 
medidas de gestão. 

Convenção de Berna: 2 – espécies estritamente protegidas; 3 – espécies protegidas.  

Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al., 2006) (ver categorias na Figura 4.37). 
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Das espécies inventariadas, destacam-se as seguintes, que são citadas especificamente no 

Decreto-Lei n.º 140/99 (com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro) e/ou que apresentam um estatuto de ameaça no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal:  

 Rã-verde (Rana perezii) – está profundamente ligada à água, habitando vários tipos de massas 

de água. Foram observados exemplares muito frequentes em toda o troço estudado. 

 Tritão-marmoreado (Triturus marmoratus) – habita todo o tipo de massas de água, desde que 

estas tenham fraca corrente, e os terrenos húmidos circundantes. Distribui-se pela Península 

Ibérica e Sul e Leste de França.  

 Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasi) – adaptado a ambientes áridos e quentes, ocorre 

geralmente a zonas de baixa e média altitude. Habita em zonas abertas e planas. Geralmente 

passa o dia debaixo de abrigos (e.g. raízes de plantas e pedras) ou enterrado no solo na 

proximidade de massas de água, possuindo actividade nocturna ou crepuscular.  

 Sapo-corredor (Bufo calamita) – ocorre numa grande variedade de habitats, utilizando 

preferencialmente charcos pouco profundos para a reprodução.  

 Lagartixa-do-mato-Ibérica (Psammodromus hispanicus) – ocorre preferencialmente em 

terrenos arenosos áridos ou semi-áridos, com cobertura arbustiva baixa e dispersa, 

correspondendo a habitats abertos de matos ou pinhais ou dunas litorais, embora ocorra 

também em habitats rochosos com pouca vegetação e em áreas florestais.  

 Cágado-comum (Mauremys leprosa) – ocorre em todos os tipos de massas de água com 

velocidade da corrente reduzida – ribeiros, rios, canais de irrigação, tanques, lagoas, etc. Foram 

observados dois exemplares no troço estudado do rio Angueira, bem como cascas de ovos da 

espécie em dois locais na proximidade do rio Angueira (Fotografia 4.18). 

 

Fotografia 4.18 – Cascas de ovos de Mauremys leprosa recolhidas à superfície (provavelmente na sequência 

de predação) em dois locais na proximidade da zona prospectada no rio Angueira 

em Julho de 2014. 
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4.9.3.2 Síntese  

Em síntese, consideram-se como potencialmente presentes na área de estudo sete espécies de 

anfíbios e onze espécies de répteis, incluindo dois endemismos ibéricos. A área de estudo inclui habitats 

potencialmente utilizáveis por algumas das espécies de répteis e anfíbios referenciadas na Directiva Habitats, 

embora não constitua uma parcela com qualquer significado nas respectivas áreas de distribuição. Apenas 

uma das espécies de ocorrência potencial na área de estudo, Psammodromus hispanicus, apresenta estatuto 

de ameaça no LVVP (Quase ameaçado, NT). 

 

4.9.4 Avifauna 

4.9.4.1 Caracterização geral 

Como já mencionado, o vale do rio Sabor e de alguns dos principais cursos de água da bacia 

hidrográfica do Sabor, como o Maçãs e o Angueira, apresentam uma importante riqueza avifaunística, 

traduzida principalmente pela presença de diversas espécies rupícolas – que é considerado o grupo de maior 

relevo a nível de conservação na ZPE/IBA Sabor e Maçãs – que utilizam os vales encaixados com escarpas 

de grande altura para nidificar. Estes biótopos proporcionam condições apropriadas para a construção dos 

ninhos e a tranquilidade inerente a locais com pouca perturbação antrópica. A comunidade avifaunística 

deverá também ser influenciada pelos restantes habitats existentes na região, nomeadamente áreas 

agrícolas, manchas florestais autóctones – carvalhais/sobreirais – e galerias ribeirinhas, sendo que os 

diferentes biótopos existentes podem ser utilizados, pelo menos temporariamente, por muitas das espécies 

presentes.  

Pela elevada riqueza específica, a ZPE/IBA mencionada apresenta uma grande importância ao nível da 

conservação da avifauna no Nordeste de Portugal, ocorrendo mais de duas dezenas de espécies que se 

encontram listadas no Anexo I da Directiva Aves (Anexo A-I do Decreto-Lei 140/99). No Quadro 4.45 é 

apresentado o elenco de taxa do Anexo I da Directiva Aves referenciadas e/ou observadas para a ZPE/IBA 

Sabor e Maçãs; a síntese da informação foi efectuada tendo em conta os seguintes aspectos:  

• Fenologia - a classificação da avifauna foi estabelecida de acordo com o tipo de permanência ao 

longo do ano, pela importância que pode apresentar o conhecimento do seu ciclo anual na 

programação de algumas das intervenções na área de impacto. Foram consideradas quatro classes 

fenológicas para identificar os diferentes grupos: 

 Sedentários ou residentes - espécies de ocorrência permanente e com provável nidificação na 

área de estudo.  

 Estival - espécies migradoras que surgem durante o período de nidificação e que possivelmente 

se reproduzem na área em estudo. 
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 Invernante - espécies migradoras de ocorrência provável durante o Outono e o Inverno. Por 

vezes, durante a Primavera e o Verão, podem ser encontradas algumas aves juvenis não 

nidificantes. 

 

Quadro 4.45 - Lista de espécies (sempre que possível com a indicação do número de casais 

existentes) do Anexo A da Directiva Aves recenseadas na ZPE/IBA Sabor e Maçãs. 

Nome comum 
Nome 

científico 

Fenologia Estatuto 
SPEC 

Convenção 

de Berna Residente Estival Invernante  Portugal IUCN 

Abutre do Egipto 
Neophron 

percnopterus 
 13

2 
/ 10

5
  Em Perigo Em Perigo 3 Anexo II 

Águia de Bonelli Aquila fasciata 8 
2
   Em Perigo 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Águia-calçada Aquila pennata  Presente  
Quase 

Ameaçado 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Águia-cobreira Circaetus gallicus  1 a 5 
1
  

Quase 

Ameaçado 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Águia-real Aquila chrysaetos 
13 a 14 

2,3 
/14 a 

16
4
 

  Em Perigo 
Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Bufo-real Bubo bubo 11 a 20 
1
   

Quase 

Ameaçado 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Calhandrinha 
Calandrella 

brachydactyla 
 Pouco comum  

Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 1 a 5 
1
  

Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
2 Anexo II 

Cegonha-preta Ciconia nigra  2 a 4 
2
  Vulnerável 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Chasco-preto Oenanthe leucura Pouco comum   
Criticamente 

em Perigo 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Cotovia-do-monte Galerida theklae Comum   
Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Cotovia-pequena Lullula arborea Comum   
Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
2 Anexo III 

Falcão-peregrino Falco peregrinus 1 a 5 
1
   Vulnerável 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Felosa-do-mato Sylvia undata Comum   
Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
2 Anexo II 

Gralha de bico 

vermelho 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Pouco comum   Em Perigo 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Grifo Gyps fulvus Comum   
Quase 

Ameaçado 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Guarda-rios Alcedo atthis Comum   
Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Melro-azul 
Monticola 

solitarius 
Comum   

Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Milhafre-preto Milvus migrans  6 a 10 
1
  

Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Milhafre-real Milvus milvus 6 a 10 
1
  Pouco comum 

Criticamente 

em Perigo/ 

Vulnerável 

Pouco 

Preocupante 
4 Anexo II 

Noitibó-cinzento 
Caprimulgus 

europaeus 
 Comum  

Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
2 Anexo II 

Petinha-dos-campos Anthus campestris  Rara  
Pouco 

Preocupante 

Pouco 

Preocupante 
3 Anexo II 

Sombria  Eberiza hortulana  Pouco comum  
Informação 

Insuficiente 

Pouco 

Preocupante 
2 Anexo III 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus  > 20 casais  Em Perigo 
Pouco 

Preocupante 
4 Anexo II 

1
 Costa et al. (2003); 

2 
Fráguas (2004); 

3 
Pombal (1996);

4
Rosa et al. (2001a); 

5 
Monteiro et al. (1996b) 
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 Migrador de passagem - migradores presentes nos períodos de passagem: migrações pré-

nupciais (início da Primavera) e migrações pós-nupciais (final do Outono). Nenhum dos taxa 

listados no Quadro 4.33 se enquadra nesta classe.   

• Estatuto de conservação – é apresentado o estatuto de ameaça a nível Global (IUCN, 2014
1
) e o 

adaptado para Portugal (Cabral et al., 2006). É igualmente assinalada a categoria SPEC - Species of 

European Conservation Concern, propostas por Tucker e Heath (1994) – e o Anexo da Convenção 

de Berna. 

Para além dos locais propícios à nidificação, as encostas dos rios Sabor, Maçãs e Angueira também 

disponibilizam diversos territórios de alimentação para a comunidade avifaunística presente. Em resultado das 

práticas agropecuárias extensivas características da região, o local pode ser uma importante fonte alimentar 

para algumas espécies maioritariamente necrófagas, nomeadamente o britango e o grifo. Pelo menos um 

casal deste último taxon ainda nidificava na bacia hidrográfica do rio Sabor nos finais da década de oitenta do 

século passado (Araújo et al., 1995), sucedendo posteriormente o desaparecimento da(s) colónia(s) 

reprodutora(s) nesta região (Monteiro et al., 1996a; Berliner, 1997). Embora não seja conhecido actualmente 

nenhum casal nidificante na bacia do Sabor, os grifos usam regularmente esta região como habitat de 

alimentação, podendo utilizar igualmente algumas fragas como dormitórios (Fráguas, 2004), não sendo de 

descurar uma eventual recolonização da zona. 

De forma a ser efectuada uma caracterização mais precisa da comunidade avifaunística presente na 

área de influência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, e para além da prospecção de campo efectuada 

no presente EIA – observação visual e 5 pontos de escuta de 10 minutos, em diferentes usos do solo 

distribuídos por toda a área de estudo, de modo a reunir uma diversidade representativa dos biótopos 

ocorrentes –, foram solicitados os dados obtidos no âmbito do Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal 

(Equipa Atlas, 2008) para a quadrícula UTM (10x10 km) QF09 (ver Figura 4.37). O objectivo primordial da 

conjugação dos dados destes trabalhos foi identificar as diversas espécies presentes, ou potencialmente 

presentes, sendo que em seguida será dado maior relevo aos taxa que apresentam grau de ameaça mais 

elevado.  

O elenco de taxa recenseado dentro da quadrícula QF09 durante os trabalhos de campo preparatórios 

do Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) é apresentado no Quadro 4.46.  

Relativamente a este conjunto de espécies, deve ser mencionado que o levantamento de campo 

realizado no presente EIA identificou um número bastante inferior, o que estará certamente relacionado com o 

recenseamento de uma pequena fracção da quadrícula UTM. Na prospecção de campo efectuada no 

presente EIA não foi recenseado nenhum taxa para além dos identificados no trabalho do Atlas das Aves 

Nidificantes.  

                                                           

 
1
 UICN (2014). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2.  Disponível em: 

http://www.iucnredlist.org/ e consultado em Setembro de 2014 

http://www.iucnredlist.org/
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Quadro 4.46 – Elenco de espécies recenseadas na quadrícula UTM QF09 (a negrito os taxa com 

nidificação confirmada). Fonte: Equipa Atlas (2008). 

Aegithalos caudatus Emberiza cia Parus cristatus 

Alcedo atthis Erithacus rubecula Parus major 

Alectoris rufa Estrilda astrild Passer domesticus 

Anas platyrhynchos Falco tinnunculus Passer montanus 

Anthus campestris Fringilla coelebs Petronia petronia 

Apus apus Gallinula chloropus Phoenicurus ochruros 

Apus melba Galerida cristata Phylloscopus bonelli 

Aquila chrysaetos Galerida theklae Phylloscopus brehmii 

Asio otus Garrulus glandarius Phylloscopus collybita 

Athene noctua Gyps fulvus Pica pica 

Buteo buteo Hieraaetus fasciatus/Aquila fasciata Ptyonoprogne rupestris 

Calandrella brachydactyla Hieraaetus pennatus/Aquila pennata Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Carduelis cannabina Hippolais polyglotta Saxicola torquata 

Carduelis carduelis Hirundo daurica Serinus serinus 

Carduelis chloris Hirundo rustica Sitta europaea 

Certhia brachydactyla Lanius excubitor Strix aluco 

Cettia cetti Lanius senator Streptopelia decaocto 

Ciconia nigra Lullula arborea Streptopelia turtur 

Cinclus cinclus Luscinia megarhynchos Sturnus unicolor 

Circaetus gallicus Merops apiaster Sylvia atricapilla 

Cisticola juncidis Miliaria calandra Sylvia cantillans 

Columba livia Milvus milvus Sylvia hortensis 

Columba oenas Milvus migrans Sylvia melanocephala 

Columba palumbus Monticola solitarius Sylvia undata 

Corvus corone Motacilla alba Tachybaptus ruficollis 

Corvus monedula Motacilla cinerea Troglodytes troglodytes 

Coturnix coturnix Neophron percnopterus Turdus merula 

Cuculus canorus Oenanthe hispanica Turdus philomelos 

Delichon urbicum Oriolus oriolus Turdus viscivorus 

Dendrocopos major Otus scops Tyto alba 

Emberiza cirlus Parus caeruleus Upupa epops 

 

A consulta destes dados revelou a nidificação confirmada ou muito provável de alguns taxa rupícolas 

ameaçados – e.g., britango e águia de Bonelli (Aquila fasciata) na proximidade dos constituintes do projecto, 

embora nenhum ninho se encontre da área de implantação do açude, albufeira, conduta forçada e central 

hidroeléctrica.  

Tendo por base os vários trabalhos de campo associados ao presente EIA, em conjunto com a 

informação disponibilizada pelo ICNF e a produzida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do Baixo 
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Sabor, foi elaborada a Figura 4.42, onde se cartografam as zonas de fraga mais importantes na envolvente 

do troço do rio Angueira em estudo. Assinala-se que a maior parte dessas fragas é, ou foi, utilizada como local 

de nidificação de várias espécies rupícolas.  

 

Figura 4.42 – Cartografia detalhada - fragas mais importantes - dos locais de nidificação das espécies de 

aves rupícolas que ocorrem na área de estudo (identificadas por áreas vermelhas). 

De imediato ressalta que os locais de nidificação mais próximos do aproveitamento são os que ladeiam 

o traçado do túnel (enterrado) e a parte de montante da albufeira. 

Meramente a título de exemplo, e tomando em consideração os habitats dominantes na área de 

influência do projecto, podem ser assinalados os seguintes taxa: 

Matos: a carriça (Troglodytes troglodytes), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), as felosas 

(Phylloscopus spp.) e as toutinegras (Sylvia spp.). 

Zona agrícola: a calhandrinha (Calandrella brachydactyla), o trigueirão (Miliara calandra), a cia 

(Emberiza cia) e a escrevedeira (Emberiza cirlus).      

Zona ribeirinha/aquática: o guarda-rios (Alcedo atthis), a alvéola-branca (Motacilla alba), a alvéola-

cinzenta (Motacilla cinerea), a toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla), o rouxinol 

(Luscinia megarhynchos) e o rouxinol-bravo (Cettia cetti).  
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4.9.4.2 Caracterização das espécies mais importantes 

Das espécies incluídas no Quadro 4.46 e cuja presença é possível na área de influência do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, são de destacar as que se indicam a seguir ao referido quadro, pelo seu 

estatuto desfavorável de conservação em termos nacionais. 

Águia-perdigueira ou Águia de Bonelli (Aquila fasciata Vieillot, 1822) 

A águia de Bonelli é uma rapina territorial que habita zonas com fraca pressão antrópica, 

maioritariamente regiões de média montanha que possuam na envolvente terrenos abertos ou com vegetação 

de pequeno porte, onde capturam as presas. É uma espécie que se alimenta primordialmente de aves que 

preda em voo – e.g., perdiz-vermelha, columbiformes e turdídeos –, consumindo também lagomorfos e alguns 

répteis (e.g., Ontiveros e Pleguezuelos, 2000; Moleon et al., 2012). Nidifica em zonas rochosas ou em árvores 

de grande porte, sendo que na região Nordeste de Portugal a nidificação ocorre exclusivamente em escarpas 

de grande altitude (Fráguas, 2003). O período de reprodução decorre de Janeiro até finais de Junho. 

A população nacional em 1999 foi estimada em 77-80 casais (Pais, 2000 in Cabral et al., 2006), 

ocorrendo oito na bacia do rio Sabor. Um desses casais ocorre no rio Angueira (Fráguas, 2004), sendo muito 

provável que utilize a área em avaliação (A. Monteiro, comunicação pessoal). No Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal a águia de Bonelli apresenta o estatuto de espécie Em Perigo (Cabral et al., 2006). 

Águia-real (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758) 

A águia-real é uma espécie de grande porte que ocorre preferencialmente em zonas montanhosas com 

fragas e vales encaixados (Rufino, 1989), utilizando as regiões pouco florestadas cobertas de vegetação baixa 

e pouco densa para caçar. Possui territórios vitais extensos, dependendo esta dimensão da abundância e 

disponibilidade de presas. Apresenta uma eurifagia muito elevada, consumindo preferencialmente espécies 

que se alimentam e nidificam no solo – sobretudo o coelho (Oryctolagus cuniculus) e lebre (Lepus 

granatensis); contudo, o seu espectro trófico pode englobar outras presas: perdiz-vermelha (Alectoris rufa), 

corvídeos, roedores, crias de cervídeos e de javalis (Sus scrofa) (e.g., Borralho 1990). É um taxon que 

também pode ingerir alguns cadáveres. 

A época de reprodução decorre de Fevereiro até meados de Julho, nidificando em afloramentos 

rochosos e pontualmente em árvores de grandes dimensões. No caso concreto da bacia do Sabor, aproveita 

as margens deste rio e dos seus principais afluentes para a construção dos ninhos. 

De acordo com recenseamentos efectuados em 1997, a população deste taxon em território nacional 

consistia em 61 a 66 casais (Rosa et al., 2001a). O principal núcleo populacional ocorria no Nordeste do país, 

onde a espécie apresenta alguma estabilidade (estará até a sofrer um ligeiro acréscimo dos efectivos). Este 

fenómeno também ocorre no vale do Sabor, como pode ser comprovado pelos trabalhos de Pombal (1996) e 

Fráguas (2004) que identificaram treze a catorze casais e o estudo de Rosa et al., (2001a) que referenciaram 



hhiiddrrooeerrgg  

PPRROOJJEECCTTOOSS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  AALLGGOOSSOO--SSEENNHHOORRAA  DDAA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

 

 

 

4.107 

 

catorze a dezasseis casais. Nas imediações do AHE de Algoso-Senhora da Assunção está localizado um 

casal que frequenta a zona de confluência do rio Angueira com o Maçãs (A. Monteiro, comunicação pessoal).  

No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal a águia-real apresenta o estatuto de Em Perigo (Cabral 

et al., 2006). 

Britango ou Abutre do Egipto (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) 

O britango é um necrófago de médio porte que habita regiões com baixa influência antrópica, 

designadamente terrenos abertos ou semi-abertos que estejam próximos de zonas rochosas serranas ou de 

alcantilados de vales fluviais. É uma espécie migradora estival que nidifica em afloramentos rochosos situados 

em vertentes de pendor elevado, utilizando cavidades em fragas para a implantação dos ninhos. A época de 

reprodução tem início nos finais de Fevereiro, princípio de Março, prolongando-se até meados de Agosto, 

altura em que as últimas crias fazem os primeiros voos. Este taxon apresenta hábitos maioritariamente 

necrófagos, alimentando-se frequentemente em terrenos abertos onde a agropecuária é a actividade 

dominante. 

Em território nacional estão recenseados 83 a 84 casais (Monteiro et al., 2002 in Cabral et al., 2006), 

ocorrendo no vale do rio Sabor e seus afluentes entre dez (Monteiro et al., 1996a) a treze casais (Fráguas, 

2004). É provável que algum(ns) deste(s) casal(ais) utilize(m) a área em avaliação (A. Monteiro, comunicação 

pessoal). Na revisão do Livro Vermelhos dos Vertebrados de Portugal, a presente espécie foi catalogada com 

o estatuto de Em Perigo (Cabral et al., 2006); a espécie têm a mesma classificação a nível global (UICN, 

2014).  

Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax Linnaeus, 1758) 

A gralha-de-bico-vermelho é um corvídeo de médias dimensões, sendo o único especialista desta 

família no que respeita às exigências de habitat e tróficas, consumindo quase exclusivamente insectos e 

seleccionando locais com agricultura e pastoreio tradicional (Álvares, 2001). Nidifica em locais submetidos a 

fraca pressão antrópica, nomeadamente escarpas ou vales alcantilados (Rufino, 1989). 

Em Portugal este taxon apresenta uma distribuição extremamente fragmentada, ocorrendo 

possivelmente em cinco aglomerados populacionais (Cabral et al., 2006). Um destes núcleos corresponde ao 

Douro Internacional com 100 a 150 casais (Monteiro comunicação pessoal in Cabral et al., 2006). Apesar de 

não existir nidificação confirmada na área em avaliação é provável que alguns exemplares utilizem a região ao 

longo do ano. A gralha-de-bico-vermelho apresenta no Livro Vermelho dos Vertebrados a categoria de Em 

Perigo (Cabral et al., 2006). 

Cegonha-preta (Ciconia nigra Linnaeus, 1758) 

A cegonha-preta é uma espécie estival característica de zonas florestais pouco humanizadas, que 

possuam na envolvente massas de água onde se alimenta, capturando sobretudo peixes, anfíbios e 

macroinvertebrados aquáticos. É uma espécie que nidifica em zonas inóspitas (Rufino, 1989), 
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designadamente escarpas rochosas de pequena/média altitude localizadas no fundo de vales, e em alguns 

casos em árvores de grandes dimensões – em Portugal este comportamento é praticamente limitado ao Sul 

do território. A época reprodutora decorre geralmente entre Abril e Agosto. Na região do Douro Internacional o 

regime trófico é dominado pelo lagostim-vermelho e os anfíbios, recorrendo também a peixes, répteis, e 

invertebrados (Riso, 2009). 

A população nidificante de cegonha-preta em Portugal foi estimada entre 102 a 112 casais (Rosa et al., 

2001b), ocorrendo dois a quatro casais reprodutores na bacia hidrográfica do Sabor (Fernandes, 2002; 

Fráguas, 2004). Na zona do regolfo do AHE de Algoso-Senhora da Assunção encontra-se referenciado um 

ninho de cegonha-preta, não existindo, no entanto, confirmação da sua utilização desde a década de setenta 

do século XX (Fernandes, 2002). Este mesmo autor referencia um casal desta espécie que nidifica 

actualmente nas margens do rio Angueira, alguns quilómetros para montante, nas imediações da localidade 

de Uva. A área de influência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção será certamente utilizada por indivíduos 

deste taxon, mormente deste último par (Fernandes, 2002). A cegonha-preta foi catalogada como espécie 

Vulnerável no Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al., 2006). 

Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica Linnaeus, 1758) 

É uma espécie nidificante estival, tipicamente mediterrânica, que em Portugal é mais abundante na 

região Sul do território (Rufino, 1989), ocorrendo a Norte na região do Douro Internacional, nomeadamente 

nas sub-bacias dos rios Sabor e Tua. Frequenta biótopos com baixa densidade de coberto vegetal, 

nomeadamente culturas arvenses e afloramentos rochosos (Rufino, 1989), sendo que na faixa interior do país 

está frequentemente associada a vales de linhas de água. O seu espectro alimentar é maioritariamente 

constituído por insectos – e.g., himenópteros, coleópteros – podendo consumir também alguns frutos e 

sementes. A época de nidificação habitualmente tem início no final de Abril, princípio de Maio.   

É um taxon que se encontra declínio populacional em Portugal, apresentando no Livro Vermelho dos 

Vertebrados a categoria de Vulnerável (Cabral et al., 2006). 

Melro-de-água (Cinclus cinclus Linnaeus, 1758) 

Do leque de espécies com baixo estatuto de protecção, potencialmente presentes na área de influência 

do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, deverá ser destacado o melro-de-água, pela estreita ligação que 

demonstra aos meios aquáticos. É uma espécie residente, estando referenciada no anexo II da Convenção de 

Berna, apresentando actualmente o estatuto de Pouco Preocupante em Portugal (Cabral et al., 2006).  

O melro-de-água é uma ave aquática tipicamente adaptada a rios de montanha de regime permanente 

(Rufino 1989; Alcázar et al., 2003), com substrato grosseiro e zonas de rápidos alternadas com fundões (Dias 

e Borralho 1999); carece igualmente de água de boa qualidade. A alimentação é baseada em 

macroinvertebrados aquáticos – preferencialmente larvas de tricópteros e ninfas de efemerópteros (Taylor e 

O`Halloram 2001; Alcázar et al., 2003) –, consumindo também vermes, moluscos gastrópodes (Matos e 

Alcoforado 2001), peixes e raramente material de origem vegetal (Cramp 1998). Pela sua íntima dependência 
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dos ecossistemas dulçaquícola e ribeirinhos e.g., (Larsen et al., 2010) foi seleccionado como umas das 

espécies centrais na avaliação dos impactos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção relativamente à 

avifauna.  

Foi recenseado um exemplar na margem do rio Angueira em Julho de 2014. 

 

4.9.4.3 Síntese  

A elevada riqueza avifaunística que potencialmente pode estar presente na região em avaliação decorre 

da heterogeneidade e do grau de conservação dos habitats existentes, mormente matos, pequenos núcleos 

de montado, vales de linhas de água e afloramentos rochosos escarpados. Assim, a área em avaliação 

apresenta uma elevada riqueza específica, comparável a poucas regiões de Portugal, essencialmente em 

taxa de nidificação rupícola.  

 

4.9.5 Mamofauna 

4.9.5.1 Introdução e metodologia 

A presença de algumas manchas florestais autóctones nas imediações da área de implantação do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção deverá sustentar uma importante diversidade de mamíferos – e.g., roedores 

e quirópteros –, sendo também plausível a sua utilização por alguns taxa ameaçados, como o lobo-ibérico 

(Canis lupus signatus) e o gato-bravo (Felis silvestris). Para algumas destas espécies, é possível que a 

utilização desta região seja marginal, sendo de destacar que o número de endemismos e o de espécies com 

estatuto desfavorável não deverá ser muito expressivo. 

Na caracterização da situação de referência, e para além da consulta de referências bibliográficas 

respeitante à área de influência do projecto, foi efectuada uma prospecção de campo ao longo da secção do 

rio Angueira em estudo, com o intuito de detectar principalmente indícios de presença de toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus) e da lontra (Lutra lutra). Estas espécies semi-aquáticas apresentam uma elevada 

probabilidade de ocorrência na área de influência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, sendo sobre elas 

que os impactos do Aproveitamento poderão apresentar magnitudes mais elevadas. Ao longo do trabalho de 

campo realizado foi ainda efectuada a prospecção de indícios de presença (pegadas, dejectos, fossadas e 

escavadelas) ao longo dos caminhos existentes na área de estudo (Bange e Dahlstrom, 2001). 

 

4.9.5.2 Caracterização das espécies mais importantes 

Identificam-se e caracterizam-se seguidamente as espécies que existem na área em avaliação, ou que 

têm alguma probabilidade de ocorrer, e que apresentam: i) estatuto desfavorável no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal, ou ii) uma forte ligação aos habitats aquáticos e ribeirinhos. É de notar que todas 

essas espécies de mamíferos constam do Decreto-Lei 140/99, com as alterações introduzidas pelos 
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Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, e do Anexo II à 

Convenção de Berna. 

Lobo-ibérico (Canis lupus signatus Cabrera, 1907) 

O Canis lupus signatus é um endemismo ibérico que, podendo ser considerado generalista a nível do 

habitat, ocupa preferencialmente regiões montanhosas com zonas florestais, matos ou terrenos de cultivo 

marginais, onde a silvo-pastorícia ainda é uma actividade com alguma representatividade. A presença do 

lobo-ibérico está habitualmente associada a locais com baixa pressão antrópica, o que lhe proporciona 

tranquilidade e bons locais de abrigo. Apesar de exibir um regime trófico omnívoro, a alimentação é 

maioritariamente carnívora, sendo o espectro alimentar condicionado pelas espécies presas existentes e 

respectivas densidades (e.g., Petrucci-Fonseca 1990; Meriggi e Lovari, 1996; Vos, 2000). O período de 

reprodução estende-se de Fevereiro a Outubro. 

O núcleo lupino do Nordeste de Portugal ocupa zonas relativamente pouco perturbadas, estando no 

entanto indissociado da presença de um efectivo pecuário que permita a sua existência, uma vez que os 

animais domésticos – sobretudo gado ovino e caprino mas também bovino e mesmos cães (Canis 

familiares) – podem ser uma importante componente do seu regime trófico. Esta dependência foi confirmada 

em algumas das alcateias do Nordeste Transmontano, onde as presas domésticas superam as silvestres 

(e.g., Moreira, 1992; Pimenta, 1998). As principais presas selvagens desta região são o javali (Sus scrofa, 

Fotografia 4.19), veado (Cervus elaphus), corço (Capreolus capreolus) e lagomorfos (e.g., Moreira, 1992; 

Pimenta, 1998, Vos, 2000). 

 

Fotografia 4.19 – Vestígios de presas potencial do lobo (pegadas de Sus scrofa) na proximidade da zona de 

implantação do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Julho de 2014.  

Embora exista em Trás-os-Montes um dos principais núcleos lupinos portugueses, a região de estudo 

deve ser marginal em termos da área de distribuição do lobo-ibérico, sendo no entanto bastante provável a 

sua utilização por alguma alcateia do núcleo populacional do distrito de Bragança (e.g., Alcateias do Vimioso e 
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de Palaçoulo, respectivamente com o classificação de provável e confirmada no que respeita à quadrícula 

UTM que inclui a área de estudo (Pimenta et al., 2005), ou por indivíduo(s) isolado(s), aproveitando a 

disponibilidade de presas associadas ao pastoreio extensivo característico da região. Para além da eventual 

utilização desta área para alimentação, o local em avaliação poderá também funcionar como corredor 

ecológico entre as alcateias da região do Parque Natural de Montesinho e as que se encontram mais a Sul 

(e.g., Macedo/Carrazeda e Mogadouro/Moncorvo). 

O lobo-ibérico beneficia de legislação específica (Decreto-Lei 139/90 – Regulamentação da Lei do 

Lobo), possuindo o estatuto de “Em Perigo” no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 

2006). 

Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus Geoffroy, 1811) 

Este taxon é um mamífero semi-aquático de reduzida dimensão que frequenta pequenos cursos de 

água montanhosos e sub-montanhosos de regime permanente, com baixas profundidades e declives médios 

ou acentuados, sendo bastante sensível à poluição da água (Queiroz et al. 1998; Quesada 1999; Pedroso et 

al., 2005). Estes troços correspondem a secções lóticas de fácies salmonícola ou de transição 

salmonícola-ciprinícola, cujas águas exibem baixas temperatura, elevadas concentrações de oxigénio e 

apresentam corrente forte. É uma espécie intimamente ligada ao meio dulçaquícola, onde se alimenta e 

efectua a grande percentagem das deslocações, utilizando somente o ecossistema terrestre – galerias 

ribeirinhas – para descansar e se reproduzir. Em termos alimentares é um insectívoro que depende dos 

macroinvertebrados bentónicos, principalmente tricópteros, efemerópteros e plecópteros (Bertrand 1992 in 

Quesada 1999), embora também possa consumir outros insectos, anelídeos e crustáceos. O período de 

reprodução decorre maioritariamente entre Fevereiro e Junho. 

De acordo com o trabalho de Queiroz et al. (1998), as prospecções realizadas em toda a bacia 

hidrográfica do rio Sabor revelaram a presença da espécie para montante da Quinta dos Barrais, sendo 

considerada actualmente a maior sub-população portuguesa de toupeira-de-água, estimada em 

aproximadamente 1500 exemplares – representando cerca de 15 % do total nacional  – (Quaresma, 2004); é 

também o Sítio Importante para a Conservação da toupeira-de-água de maior dimensão (Queiroz et al., 1998; 

Quaresma, 2004) (Figura 4.43). 

Na prospecção de campo realizada no âmbito do presente EIA, que decorreu em dois períodos 

distintos - Janeiro/Maio de 2006 e Julho de 2014 – e que incidiu sobre um total de cerca de 500 m de rio 

prospectados, não foram encontrados indícios (dejectos) da toupeira-de-água na área de influência directa do 

açude, nem tão pouco na zona situada entre o açude e a restituição. No entanto, a presença da toupeira-de-

água está documentada nesta linha de água, pois segundo Quaresma (comunicação pessoal) foi confirmada 

a sua ocorrência no rio Angueira em 1995, imediatamente a montante do local onde está prevista a edificação 

central; em 1994, também foi comprovada a presença deste taxon nas ribeiras de Figueira e de Malhós – 

afluentes da ribeira de Ponte de Pau. Destas duas localizações, apenas a segunda foi seleccionada para a 

rede de monitorização nacional da toupeira-de-água. Essa localização foi prospectada novamente no Verão 
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de 2000, não tendo, nessa ocasião, sido comprovada a presença de G. pyrenaicus, já que os troços da ribeira 

de Figueira e de Malhós estavam secos (Quaresma, comunicação pessoal). Assim e apesar da ausência de 

confirmação recente da presença da espécie na área de estudo, o presente EIA assume a ocorrência da 

toupeira-de-água no local, considerando-a como uma espécie central na avaliação dos impactos relativamente 

à mamofauna.  

 

Figura 4.43 – Representação esquemática do SIC-Galemys do rio Sabor (linha azul). A cinzento representa-

se identifica-se a área do SIC Rios Sabor e Maçãs. A seta representa o local de inserção do açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. 

A UICN e o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e a UICN (UICN, 2014) 

classificam a toupeira-de-água com o grau de ameaça de espécie Vulnerável. 

Quirópteros  

As espécies de quirópteros com estatuto de ameaça e cuja ocorrência/passagem é provável na área de 

estudo – segundo o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – são o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus 

ferrumequinum Schreber, 1774), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 

1800) e o morcego-rato-grande (Myotis myotis Borkhusen, 1797). 
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Estes taxa criam preferencialmente em abrigos subterrâneos - e.g., grutas e minas - e pontualmente em 

construções abandonadas (Rainho et al., 1998; Rodrigues et al., 2003; Rainho et al., 2013), alimentando-se 

nas zonas arborizadas – e.g., galerias ribeirinhas – onde abundam insectos, as suas principais presas 

(e.g., Rainho et al., 1998; 2013). As espécies anteriormente identificadas deverão ser pouco abundantes na 

área de estudo em virtude de não estarem referenciados, nem terem sido detectados, locais de abrigo, 

hibernação ou propícios à actividade reprodutiva. Refere-se, contudo, a presença de dois abrigos – quinta da 

barca e quinta de Santa Maria –, localizados a cerca de 10 km da futura albufeira, onde foram identificados 

espécimes de Rhinolophus spp. 

A área em estudo deve contudo ser utilizada como local de passagem ou mesmo habitat de 

alimentação – em especial alguns dos bosquetes de folhosas existentes na envolvente ao AHE de Algoso-

Senhora da Assunção – caso se verifique a presença destes taxa nas imediações da zona em estudo, visto 

apresentarem a capacidade de se deslocarem alguns quilómetros relativamente aos seus locais de abrigos 

diurnos.  

As duas espécies referenciadas apresentam o estatuto de Vulnerável no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), beneficiando também da protecção do Acordo Europeu para a 

Conservação dos Morcegos, no âmbito da Convenção de Bona, ratificado pelo Decreto-Lei n.º 31/95, 

de 18 Agosto. 

Gato-bravo (Felis silvestris Schreber, 1775) 

O gato-bravo é uma espécie territorial e esquiva, com fisionomia semelhante ao gato-doméstico, 

embora geralmente mais corpulento. É uma espécie associada a zonas com fraca perturbação antrópica, 

preferindo matagais mediterrânicos, florestas/bosques caducifólicos ou mistos e pontualmente povoamentos 

de coníferas – e.g., pinhal-bravo –, desde que estes últimos possuam na envolvente áreas abertas onde 

possa exercer a actividade de caça. As zonas rochosas de relevo encaixado, associadas a matos densos ou 

nas imediações de cursos de água, parecem também ser um micro-habitat seleccionado (Ferreira e Álvares, 

2005; Cabral et al., 2006; MacDonald & Loveridge, 2010; Loureiro et al., 2012).  

A alimentação do gato bravo consiste maioritariamente em pequenos roedores, lagomorfos e aves 

(e.g., Sarmento, 1996; Ferreira & Álvares, 2005; Lozano et al., 2006; Lozano, 2008), sendo que em algumas 

regiões da Península Ibérica – principalmente na região mediterrânica – o coelho constitui a presa base da 

sua cadeia trófica (Gil-Sanchez et al., 1999; Malo et al., 2004, Lozano, 2008). 

A área de influência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção é uma região potencial de ocorrência 

deste felídeo em Portugal (Pinto e Fernandes, 2001 in Fernandes, 2004), embora a quadrícula UTM PF89, 

que está distanciada alguns quilómetros da área do aproveitamento em estudo, seja a mais próxima com a 

presença confirmada da espécie (M. Fernandes, comunicação pessoal). No entanto, a relativa proximidade de 

local com ocorrência confirmada e dada a disponibilidade de pequenas manchas de folhosas – sobreirais – 

nas vertentes do vale do rio Angueira, é possível a utilização da área de estudo pelo gato-bravo. 
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Este taxon apresenta actualmente o estatuto de “vulnerável” no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2006) e o de Pouco Preocupante a nível golbal (IUCN, 2014). 

Lontra (Lutra lutra Linnaeus, 1758) 

É um mustelídeo de médio porte com actividade essencialmente nocturna ou crepuscular, silencioso e 

de difícil observação. Esta espécie apresenta um regime trófico maioritariamente piscívoro; contudo o seu 

espectro alimentar também pode englobar outros grupos taxonómicos, designadamente anfíbios, répteis, 

pequenos mamíferos, aves e invertebrados. A sua presença está associada à existência de zonas húmidas, 

ocorrendo em águas continentais (albufeiras, canais, lagoas, pauis, rios e ribeiras), salobras (estuários) e 

mesmo no litoral marinho (e.g., Trindade et al., 1998; Chanin, 2003; Loureiro et al., 2012).  

A alimentação da lontra no Nordeste de Portugal, mais concretamente na área do Parque Natural de 

Montesinho, é principalmente baseada em peixes, podendo consumir também anfíbios, mamíferos e 

invertebrados (Farinha, 2000). Este autor não assinalou o consumo de lagostim-vermelho do Luisiana 

(Procambarus clarkii) e de e do lagostim de sinal (Pacifastacus leniusculus), pois na época em que o trabalho 

foi efectuado – meados da década de noventa – estes crustáceos ainda não tinham colonizado alguns dos 

afluentes da margem direita do Douro (Bernardo et al., 2011). Pelas comunidades piscícolas presentes no 

trecho do rio Angueira em avaliação (ver subcapítulo 4.9.2), em conjunto com as elevadas densidades de 

lagostim-vermelho, o potencial alimentar do local para a lontra deverá ser elevado, o que se confirma pelo 

elevado número de dejectos de lontra observados em toda a zona de estudo (Fotografia 4.20).   

  

Fotografia 4.20 – Dejectos de lontra encontrados de forma ubíqua na área de estudo em Julho de 2014.  

Trindade et al., (1998) assinalam que a lontra se encontra distribuída por toda a bacia hidrográfica do rio 

Sabor, exceptuando três quadrículas UTM, sendo o curso principal do rio Angueira de ocorrência 

generalizada. É igualmente de assinalar que a área em avaliação está inserida num sítio prioritário para a 

conservação da lontra (Trindade et al., 1998). 
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A lontra apresenta actualmente o estatuto de Quase Ameaçado a nível global (IUCN, 2014) e o de 

Pouco Preocupante” no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), possuindo no nosso 

país uma ampla área de ocorrência e os seus efectivos populacionais aparentam estar a incrementar.  

Toirão (Mustela putorius Linnaeus, 1758) 

O toirão é uma espécie generalista em termos habitacionais (ocupando vários tipos de habitat (florestas, 

matos, vegetação ribeirinha, zonas agrícolas) e alimentares (Cabral et. al., 2006 e referências nele contidas; 

Mestre, 2008; Loureiro et al., 2012).  

Estas características devem permitir à espécie uma elevada capacidade de adaptação às condições 

locais, embora a informação disponível não permita avaliar o seu risco de extinção, apresentando 

consequentemente o estatuto de Informação Insuficiente (DD) no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2006) e de Pouco Preocupante a nível mundial (UICN, 2014). De qualquer modo, existirão 

algumas evidências de decréscimo da população da espécie em Portugal (Cabral et al., 2006) e a nível global 

(UICN, 2014). 

 

4.9.5.3 Síntese  

As características do mosaico paisagístico da área envolvente ao AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

sustentam a riqueza de mamíferos que potencialmente podem ocorrer na região. De entre o leque de taxa 

com estatuto de ameaça, realça-se a toupeira-de-água pela sua forte ligação aos biótopos dulçaquícolas e 

ribeirinhos e, consequentemente, por ser mais susceptível às alterações resultantes da construção e 

exploração de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico.   

 

4.9.6 Invertebrados  

Pela sua relevância enquanto indicadora da qualidade biológica dos recursos hídricos, a comunidade de 

macroinvertebrados bentónicos é analisada no subcapítulo 4.6.3.3, referente à qualidade da água. No 

presente capítulo são avaliados especificamente, face ao estatuto de conservação de algumas espécies, os 

bivalves da super-família Unionoidea, os insectos da ordem Odonata e os Decapoda (lagostins de rio). 

Mexilhões-de-rio 

A caracterização efectuada recorre à informação constante do Atlas dos bivalves (Reis, 2006), bem 

como à apresentada em estudos recentes elaborados sobre os bivalves da bacia hidrográfica do rio Sabor 

(e.g. . Sousa et al., 2012; Patrício, 2013). 

Os mexilhões-de-rio ou "naíades" (famílias Unionida e Margaritiferidae) são bivalves de água doce de 

grande tamanho pertencentes à super-família Unionoidea. Dos mexilhões de água doce nativos do norte de 

Portugal, a espécie Margaritifera margaritifera está incluída nos Anexos II e V da Directiva Habitats, no Anexo 
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III da Convenção de Berna, sendo ainda classificada como "Em Perigo" pelo Livro Vermelho dos invertebrados 

da IUCN (2013). A espécie está referenciada para a bacia do Douro (e.g. bacias dos rio Tua, Cávado, Paiva), 

mas não ocorre na bacia hidrográfica do rio Sabor.  

Até ao momento foram identificadas na bacia do Sabor as espécies Unio delphinus, Anodonta anatina e 

Potomida littoralis (Reis, 2006; Patrício, 2013). A espécie do género Unio é, em conjunto com Unio 

tumidiformis, endémica da Península Ibérica (Reis, 2006; Barea et al., 2008), substituindo na Península Ibérica 

as designações de Unio pictorum (Unio delphinus) e Unio crassus (Unio tumidiformis). 

Os mexilhões-de-rio são animais sedentários e filtradores. As suas larvas, denominadas “gloquídios”, 

são parasitas obrigatórios de peixes, sendo a sua especificidade variável (Araujo & Ramos, 2001; Reis, 2006). 

M. margaritifera parasita peixes da família Salmonidae, em particular o salmão Salmo salar e a truta-de-rio 

Salmo trutta fario (Hastie & Cosgrove, 2001). Em ensaios laboratoriais, Nogueira (2011) verificou que para A. 

anatina todas as espécies piscícolas autóctones testadas (truta-de-rio, Salmo trutta fario, escalo do Norte, 

Squalius carolitertii, bordalo, Squalius alburnoides, ruivaco, Achondrostma oligolepis, boga do Norte, 

Pseudochondrostoma duriense, barbo-comum, Luciobarbus bocagei, e verdemã-do-sul, Cobitis paludica, 

todas nativas, e apenas uma espécie exótica, truta arco-íris, Onchorynchus mykiss) funcionaram como 

hospedeiros da espécie.  

Ensaios realizados por Ramos (2011) demonstraram a enorme apetência das espécies piscícolas 

autóctones (truta-de-rio, escalo do Norte, boga do Norte, barbo-comum, bordalo e ruivaco) para funcionarem 

como hospedeiros obrigatórios da Potomida littoralis e Unio delphinus, embora para esta última espécie 

também tenham sido obtidos resultados positivos (i.e. formação de um n.º residual de juvenis viáveis) para as 

espécies introduzidas Gobio lozanoi e Gambusia holbrooki. 

No final do período parasita as larvas sofrem uma metamorfose para o estado juvenil, que se liberta 

caindo no fundo do rio (Araujo & Ramos, 2001). Se as condições forem favoráveis, o juvenil enterra-se 

totalmente no substrato, aí permanecendo até emergir e passar o resto da vida semi-enterrado. O período de 

reprodução é variável, sendo que no género Anodonta a reprodução acontece no Inverno e nas restantes 

espécies na Primavera/Verão (Reis, 2006).  

O habitat dos mexilhões-de-rio é bastante variável consoante as espécies. M. margaritifera é a espécie 

mais exigente, habitando rios oligotróficos e pouco calcários (Araújo & Ramos, 2000). M. margaritifera vive 

apenas em águas bem oxigenadas e em geral com temperatura inferior a 20ºC, evita zonas lênticas e é 

frequente encontrada em zonas ensombradas, em particular junto às margens. As restantes espécies 

ocorrem em rios com características mais variáveis e raramente com as características anteriores, razão pela 

qual excepcionalmente são encontrados junto de M. margaritifera (Reis, 2006). Com base no estudo de 

Patrício (2013), as espécies Unio delphinus e Anodonta anatina colonizam preferencialmente (pools) com 

substrato fino, com núcleos populacionais situados entre raízes submersas, próximo de margens escavadas, 

enquanto Potomida littoralis tem densidades superiores em zonas de maior velocidade da corrente (riffles) e 

com substrato mais grosseiro (seixos e pedras). 
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Nenhuma das duas espécies de bivalves de água doce protegidas em Portugal - Margaritifera 

margaritifera e Unio tumidiformis (designação que substitui Unio crassus) - ocorrem na bacia hidrográfica do 

rio Sabor. Unio tumidiformis ocorre apenas nas bacias do Guadiana, Sado e Mira. De qualquer modo, as 

restantes espécies de bivalves de água doce, embora não protegidas legalmente em Portugal, encontram-se 

em regressão e nalguns casos o estado de conservação é deficiente, em particular das espécies da família 

Unionidae (Reis, 2006). De acordo com a IUCN
1
, Unio delphinus apresenta a categoria de Quase Ameaçado.  

No âmbito do EIA realizado ao AHE de Algoso foram realizadas amostragens através do método de 

kick-sampling em duas ocasiões: Dezembro de 2005 e Maio de 2006 (Fotografia 4.21). Embora este método 

não seja o mais aconselhado para a captura de bivalves, as características de substrato do troço de rio 

amostrado justificaram a selecção do mesmo. Por outro lado, a reduzida transparência da água, sobretudo 

durante a amostragem de Maio, tornaram difícil a utilização de outros métodos de amostragem. 

 

Fotografia 4.21 – Amostragem de invertebrados no local de estudo através do método de kick-sampling. 

Em nenhum dos locais e ocasiões foram encontrados exemplares de bivalves dulçaquícolas. As 

condições habitacionais do troço de rio amostrado, nomeadamente o facto de ficar transformado num 

conjunto de pegos durante o estio, com as consequências que essa ocorrência poderá acarretar em termos 

de qualidade da água, poderão explicar parcialmente os resultados obtidos.  

De qualquer forma, no presente EIA assume-se a ocorrência no local estudado dos bivalves 

encontrados no Sabor, bem como a necessidade de os peixes nativos, hospedeiros das fases larvares, se 

deslocarem longitudinalmente ao longo do rio Angueira.   

Lagostins de água doce 

O lagostim-de-patas-brancas (Austropotamobius pallipes), espécie de origem europeia que foi 

introduzida em Portugal (Trontelj et al., 2005), ter-se-á extinguido no País (Bruxelas et al., 2000) devido a um 

                                                           
1
 http://www.iucnredlist.org/details/195510/0 



  

  

  

 

 

 

 4.118 

conjunto de factores que incluem: poluição das massas de água; as irregularidades climáticas durante a 

última década do século XX; a introdução de lagostins não indígenas, em particular o lagostim-vermelho do 

Luisiana (Procambarus clarkii); e a pesca intensiva e ilegal. Além de competirem com o lagostim-de-patas-

brancas, as espécies de lagostim exóticas (americanas) são vectores da afanomicose (doença provocada 

pelo fungo Aphanomyces astaci), à qual apresentam boa resistência, enquanto que os lagostins europeus 

apresentam mortalidades de 100% na presença daquele fungo.  

Este lagostim foi uma espécie abundante e emblemática do rio Angueira (Maia e Pereira, 2003), tendo 

sido realizado um extenso estudo acerca do estado das suas populações e da sua recuperação, 

nomeadamente, no Angueira (Bruxelas e Bernardo 2000). Todavia, não foi possível recuperar com sucesso 

as suas populações, mesmo com recurso a repovoamentos realizados a partir de exemplares produzidos em 

cativeiro.  

Deve ainda ser salientado que ao longo de todo o rio Angueira ocorrem actualmente o 

lagostim-vermelho (Fotografia 4.22) e uma outra espécie americana de introdução mais recente, o 

lagostim-sinal, Pacifastacus leniusculus (Ascenção, 2011; Bernardo et al., 2011), o que torna ainda mais difícil 

qualquer tentativa de recuperação das populações de lagostim-de-patas-brancas no rio Angueira.   

 

Fotografia 4.22 – Exemplar de lagostim-vermelho 

do rio Angueira (Julho de 2014), espécie muito 

abundante no trecho estudado. 

Libélulas 

A ordem dos Odonata (libélulas), insectos com fase larvar aquática e fase adulta aérea-terrestre, está 

ainda pouco estudada em Portugal (Barros et al., 2010). Com base nos estudos realizados por Barros et al., 

(2010) foram realizadas prospecções localizadas que incluíram algumas zonas inseridas no Sítio Rios Sabor e 

Maçãs. Com base na informação (limitada) fornecida por aqueles autores, pesquisou-se a ocorrência de 

espécies de Odonata na Quadrícula UTM (10 x 10 km) onde se insere o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção (QF09) e nas quadrículas vizinhas (PF98, PF99, PG90, QG00, QG10, QF08, GF18 e QF19). As 

seguinte espécies foram recenseadas naquelas quadrículas: Anax imperator, Gomphus pulchellus, 

Onychogomphus forcipatus, Crocothemis erythraea, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Sympetrum 

striolatum, Calopteryx haemorrhoidalis, Calopteryx virgo, Lestes dryas, Lestes viridis, Coenagrion puella, 

Coenagrion scitulum e Enallagma cyathigerum.  
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Nenhuma das espécies acima referida se encontra indexada nos anexos da Directiva Habitats 

(Directiva n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, com as adaptações introduzidas pela Directiva n.º 

2013/17/UE, de 13 de Maio de 2013, transposta para Portugal através do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro).     

 

4.10 Património paisagístico  

4.10.1 Considerações prévias 

A paisagem é uma entidade dinâmica e como tal pode ser analisada por diversas perspectivas (visual, 

territorial, histórico/cultural), ou através de metodologias mais holísticas que tentam analisar e enquadrar o 

sistema de paisagem.  

Considerando que a paisagem é a expressão de componentes físicas, ecológicas e culturais que sobre 

ela influem, cada um dos elementos que a compõem (independentemente da sua natureza) é determinante 

para a avaliação que os observadores fazem da mesma. Assim, este é um conceito dependente da percepção 

humana e, consequentemente, subjectivo. 

Procurando objectivar a avaliação da paisagem, têm sido desenvolvidas metodologias que se baseiam 

numa análise mais ou menos sistemática e estruturada dos componentes da paisagem. Nessas, é 

comummente aceite que os componentes da paisagem se dividem em naturais (físicas/bióticas) e de 

influência humana (culturais, sensoriais e visuais), não sendo normalmente considerada o componente tempo. 

Deste modo, consideram-se como base de análise, tanto os elementos naturais da paisagem, como os 

elementos resultantes da acção humana. 

A paisagem, enquanto expressão dos componentes referidos, é um recurso natural não renovável à 

escala temporal humana, existindo actualmente movimentos que visam preservar e classificar algumas 

paisagens a que se reconhece valor estético, cultural e/ou social. 

No âmbito do presente EIA e no desenvolvimento da análise visual, proceder-se-á á avaliação da 

qualidade visual, da capacidade de absorção e da sensibilidade da paisagem. Esta avaliação será realizada 

com base nos componentes naturais (declives, exposições, coberto vegetal, etc.) e de influência humana 

(património classificado, elementos notáveis, etc.) existentes na área de estudo. 

A avaliação da qualidade visual da paisagem, após identificação dos seus componentes, 

nomeadamente os naturais, e posterior valoração, fará com que a avaliação da paisagem não seja 

exclusivamente estética. Este procedimento visa assegurar que a avaliação da qualidade da paisagem integra 

os factores essenciais à sua manutenção, uma vez que se acredita que a preservação dos valores estéticos 

só será possível com a manutenção das características ambientais do local e das práticas sócio-culturais 

existentes. 
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Assim, embora a classificação dos elementos da paisagem tenha uma componente intuitiva, ela não 

está exclusivamente dependente dos critérios do observador, passando a integrar uma valoração dos 

componentes da paisagem baseada nas suas características. 

A capacidade de avaliar uma paisagem varia ainda com a extensão de território que é avistada pelo 

observador e com o número de elementos presentes na composição da mesma. Assim, quanto maior a 

extensão de território avistada menor é a percepção individual de cada um dos seus atributos (linhas, cor, 

forma, textura, escala, diversidade) e, consequentemente, maior a importância da sua avaliação conjunta. 

A metodologia aplicada procura ainda identificar situações/acontecimentos favoráveis e desfavoráveis, 

sendo para estes últimos fornecidas indicações sobre a viabilidade do projecto e, uma vez verificada essa 

viabilidade, indicar-se-ão as medidas a adoptar no sentido de minimizar os impactos gerados. 

A capacidade de absorção visual de uma paisagem é a capacidade que a paisagem possui para 

absorver ou integrar as actividades humanas sem alteração da sua expressão e carácter e da sua qualidade 

visual. Este conceito mais não é, por outro lado, do que o inverso do conceito de fragilidade visual. De um 

modo geral, relativamente a qualquer um dos conceitos (capacidade de absorção visual ou fragilidade 

visual), as paisagens urbanas apresentam maior capacidade de absorção visual do que as paisagens rurais, 

mais ricas em componentes naturais, sendo o grau de degradação da paisagem dependente da localização 

do observador e da obra a realizar. 

Em resumo, o estudo da paisagem baseia-se em dois pressupostos principais: 

- considera a paisagem como um todo, assumindo como indicadoras as inter-relações entre os 

elementos naturais abióticos (solo, água, ar) e bióticos (fauna, flora e o Homem); 

- considera o efeito estético da paisagem através dos componentes cultural, sensorial e visual, 

atendendo à expressão dos valores estéticos, plásticos e às reacções emocionais despertadas pelo 

meio natural.  

 

4.10.2 Caracterização da paisagem na área em estudo 

A área de estudo insere-se numa região montanhosa caracterizada pela presença de vales muito 

profundos e encaixados separados por planaltos com alguma dimensão (Fotografia 4.23, Figura 4.44). A 

paisagem do território analisado é composta por elementos que resultam da utilização do espaço pelo sector 

primário da actividade humana, embora na maior parte dos casos já se tenha dado o abandono dessa 

actividade, restando apenas vestígios da mesma. Disto são exemplos as oliveiras existentes no meio de 

matos em regeneração que, quando olhadas atentamente, se verifica estarem assentes num cômoro de terra 

que claramente tem origem antrópica. 

A topografia condicionou a ocupação do solo e, por esse motivo, os elementos que compõem a 

paisagem estão distribuídos de modo regular sobre a morfologia do terreno na área envolvida nesta análise. 
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Toda a paisagem está recheada de vestígios da presença do homem, sendo visíveis as marcas deixadas por 

décadas de pastoreio, uso agrícola e silvícola, encontrando-se as diferentes ocupações ajustadas aos 

terrenos cujo declive é mais favorável. 

 

Figura 4.44 – Carta hipsométrica da área de estudo. 

 

Fotografia 4.23 – Paisagem geral da área de estudo. 
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Assim, as vertentes sobranceiras aos vales profundos e encaixados, no fundo dos quais correm ribeiras 

permanentes, foram desde há muitos anos utilizadas para a produção silvícola e para as culturas 

permanentes, destacando-se de entre estas últimas a oliveira.  

Nas áreas aplanadas situadas entre os vales, surgem as povoações e ao redor destas encontram-se 

campos agrícolas afectos à produção de hortícolas e de culturas anuais de sequeiro. Em termos de 

aglomerados populacionais, a área de estudo abrange apenas a freguesia de Algoso. 

A paisagem é marcada pela presença de afloramentos rochosos de grande dimensão distribuídos 

uniformemente por toda a área de estudo, sendo possível identificá-los tanto nos cabeços montanhosos como 

nos fundos dos vales. Frequentes na formulação da paisagem são também os rebanhos de ovelhas (ver 

subcapítulo 4.13.2), que fornecem lã, leite e carne às populações locais e que pastam nas serras durante 

praticamente todo o ano (Fotografia 4.24). 

 

Fotografia 4.24 – Paisagem da área de estudo. 

O principal curso de água que atravessa a área de estudo é o rio Angueira, classificado pela Rede 

NATURA 2000 como sítio de interesse para a conservação da natureza (Fotografia 4.25). Os locais assim 

classificados, embora não o sejam pelo seu valor paisagístico, apresentam uma qualidade estética superior, 

dado que a componente natural é muito rica e este factor contribui para a sua valorização paisagística. 

A ligação entre povoações é feita por estradas municipais ou por caminhos de terra batida que se 

localizam preferencialmente ao longo das linhas de cumeada, facilitando deste modo as deslocações 

rodoviárias. A área de estudo situa-se na transição entre os concelhos de Vimioso e de Mogadouro, 

constituindo o próprio leito do rio Angueira a linha de fronteira entre os dois concelhos. 

O uso do solo está afecto ao sector primário de actividade, seja pela presença de pomares, culturas 

anuais e culturas permanentes, seja pela exploração dos matos para pastorícia e apicultura, seja ainda pelo 

desenvolvimento da actividade silvícola. 
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Fotografia 4.25 – Área a inundar pelo regolfo da albufeira. Fotografias de Dezembro de 2005 (esquerda) e 

Julho de 2014 (direita).  

Surge ainda uma área com alguma dimensão que se encontra abandonada e que está a ser colonizada 

por matos em regeneração, os quais são aproveitados pelos pastores para apascentar os seus rebanhos. Da 

vegetação natural e em regeneração destacam-se o buxo, que ocupa o terço inferior das encostas, junto às 

linhas de água (ver Capítulo 4.8). 

Nesta região a paisagem pode ser considerada como um todo, não sendo possível individualizar 

unidades de paisagem. É, no entanto, possível individualizar sub-unidades, cujo aparecimento é dependente 

da morfologia do território que como referido condicionou a vivência do mesmo. 

A área de estudo apresenta um valor paisagístico médio a elevado em consequência da existência de 

inúmeros locais com vistas privilegiadas e da prevalência de uma organização característica, remanescente 

de um modo de vida hoje em dia cada vez menos usual. 

 

4.10.3 Qualidade visual da paisagem 

A valorização da paisagem é feita com recurso à análise de diversos parâmetros intrínsecos da mesma. 

Analisadas exposições, declives, valores naturais e culturais, uso do solo (reclassificação a partir da 

classificação do COS’90) e áreas com estatuto especial de conservação, apresenta-se na Figura 4.45 a carta 

síntese de qualidade visual da paisagem. 
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Figura 4.45 – Carta de qualidade visual da paisagem da área de estudo. 

 

As três classes de qualidade visual resultaram da intersecção das diferentes cartas temáticas 

analisadas. Sobre cada uma das cartas temáticas colocou-se uma malha ortogonal com 10 m de lado 

(quadrícula) e a cada quadrícula foi classificada de acordo com os seguintes parâmetros e valorizações: 

Parâmetros Pontuação Parâmetros Pontuação 

Declives  Classes uso do solo – COS 90  

    < 8% 2     Área urbana 0 

    8-25% 0     Culturas anuais 1 

    >25% 2     Floresta de produção 2 

Exposições      Culturas permanentes 3 

    Norte  0     Montado de sobro ou azinho 4 

    Este 1     Vegetação natural 4 

    Oeste 2     Galerias ripícolas 5 

    Sul e sem exposição definida 3   

Áreas com estatuto especial de protecção – 

Sítio dos Rios Sabor, Maças e Angueira 
2 Intrusões visuais -2 
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Do resultado do somatório das malhas referentes a cada tema, por sobreposição dos mesmos, 

quadrícula a quadrícula, resultou, por simplificação de apresentação, uma carta síntese com três classes 

homogéneas de paisagem. A carta de qualidade visual de paisagem (Figura 4.45) permite verificar que toda a 

área apresenta uma qualidade visual média a elevada. Pode ainda verificar-se que os locais com qualidade 

visual superior são as encostas muito declivosas ao longo do rio Angueira. 

O vale onde corre o rio Angueira é valorizado em termos paisagísticos pelos acentuados declives, pelo 

estatuto de protecção e pela ocupação do solo ser predominantemente ligada à pastorícia e à produção 

silvícola ou de culturas permanentes. 

Da análise da carta de qualidade da paisagem verifica-se que na área interferida pelo projecto 

predominam as zonas de elevada qualidade visual, repete-se devido ao uso do solo pelo sector primário, aos 

declives das encostas e aos factores ecológicos que levaram a classificar esta área como de protecção 

especial da Rede NATURA 2000. 

 

4.10.4 Sensibilidade da paisagem 

A síntese da avaliação da sensibilidade da paisagem far-se-á pelo cruzamento da antecedente carta de 

qualidade visual da paisagem e da carta capacidade de absorção visual da paisagem, esta última a 

apresentar no subcapítulo 5.10.1. O estabelecimento de pares ordenados, nos termos do Quadro 4.47, 

permite delimitar zonas homogéneas de sensibilidade à instalação de diversas estruturas, de que é exemplo o 

conjunto em estudo. 

Quadro 4.47 – Sensibilidade da paisagem. 

            Qualidade visual da 

                                paisagem 

Absorção visual 

Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Elevada Baixa 

Média Muito elevada Elevada Média 

Baixa Muito elevada Muito elevada Média 

A sensibilidade da paisagem está obviamente dependente das características do projecto a concretizar, 

facto que facilmente se explica, dado que não é indiferente o tipo e as características da obra a efectuar em 

determinado meio, nem o modo como ela será executada. Assim, no já mencionado subcapítulo 5.10.1 

consta a síntese das características da paisagem - qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade - para 

as áreas atravessadas pelas principais componentes do projecto. 
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4.11 Património arqueológico e arquitectónico  

A componente do património arqueológico e arquitectónico consta de um relatório autónomo, que 

integra o EIA, apresentando-se no presente Capítulo uma síntese da informação nele contida. 

 

4.11.1. Âmbito e metodologia  

A elaboração do descritor Património visou a identificação das ocorrências de interesse histórico, 

arqueológico e etnográfico presentes na área a afectar, directa ou indirectamente, pelo AHE de Algoso-

Senhora da Assunção, bem como a avaliação do seu valor patrimonial e caracterização dos impactes que 

aqueles elementos poderão sofrer. 

Neste contexto, foi proposta a execução de um plano de trabalhos cujos objectivos pressupunham, para 

além de um estudo preliminar, a realização de um programa de prospecção arqueológica na área abrangida 

pelos diferentes componentes do empreendimento. O Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológico e o 

respectivo Plano de Trabalhos foram submetidos em 2014.07.20 à Direcção-Geral do Património Cultural e 

posteriormente aprovados, nos termos da legislação aplicável (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, Decreto-

Lei n.º 164/97, de 27 de Junho, Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 de Novembro - Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos - 

e Decreto-Lei n.º 114/2012, 25 de Maio), mediante Ofício n.º S-2014/348824 (C.S.:963196). 

O estudo foi coordenado e executado por um arqueólogo, incluindo a análise patrimonial e a redacção 

do relatório final. O estudo teve ainda em conta o levantamento arqueológico realizado em 2006 no âmbito do 

EIA do AHE de Algoso, aproveitamento que, na sua configuração essencial, era praticamente coincidente com 

o actual. Assim, o trabalho realizado visou a actualização do inventário, avaliação e reconhecimento, no 

terreno, das actuais condições de conservação dos sítios arqueológicos constantes do anterior quadro de 

referência e área envolvente. Adicionalmente foram prospectadas novas áreas associadas aos acessos, 

estaleiro e escombreiras previstas, bem como parte do traçado proposto para a linha eléctrica. O trabalho de 

campo decorreu durante o mês de Setembro de 2014.  

A metodologia geral adoptada teve por base uma prévia caracterização geomorfológica do terreno na 

área a afectar pela implementação dos componentes do projecto, mediante análise da cartografia disponível e 

da informação documental contida nos inventários patrimoniais e bibliografia existente. A prospecção foi 

executada mediante a definição de corredores lineares. Registaram-se os vestígios de cariz arqueológico, 

estruturas construídas e/ou áreas de dispersão de material arqueológico. As ocorrências mereceram um 

registo de base que consistiu na sua georeferenciação feita através de um aparelho GPS portátil, 

inventariação, descrição sumária, em caderno de campo, e registo fotográfico. 

Na área de implantação do traçado preliminar do ramal de ligação à rede eléctrica nacional foram, 

adicionalmente, cartografados os sítios arqueológicos inventariados na base de dados Endovélico, 

preenchidas as respectivas fichas de ocorrência com as referências e descrição nela contida. Foi recolhido 
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espólio lítico e cerâmico nos sítios arqueológicos identificados ex novo sempre que este não oferecia dúvidas 

quanto à sua atribuição, ou se se tratavam de achados isolados não correlacionáveis directamente com áreas 

de dispersão de material arqueológico. O espólio recolhido durante as prospecções realizadas em 2006 foi 

entregue na Extensão Territorial de Macedo de Cavaleiros do então Instituto Português de Arqueologia onde 

se encontram em depósito. Em casos pontuais, o espólio foi descrito e fotografado in loco e deixado no local. 

As Fichas de Sítio foram elaboradas de acordo com as disposições constantes no Thesaurus para o 

Endovélico. Em 2014 não foram recolhidos materiais arqueológicos. 

 

4.11.2. Ocorrências patrimoniais  

Nas áreas abrangidas pelos componentes principais do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e na sua 

envolvente próxima – central hidroeléctrica, conduta forçada, açude e regolfo da albufeira – foram 

inventariadas cinco ocorrências, embora se prevejam impactes directos somente para os sítios identificados 

por 01 e 03 (Quadro 4.48, ver Capítulo 5). De qualquer modo, será importante salvaguardar o 

enquadramento paisagístico da Ponte medieval de Algoso. 

Quadro 4.48 – Ocorrências patrimoniais nos locais prospectados. *ocorrências inventariadas para os traçados 

da linha eléctrica avaliados no EIA do anterior projecto do AHE de Algoso. 

 

Ocorrência nº 

 

Valor 

Patrimonial 

 

Ocorrência nº 

 

Valor 

Patrimonial 

1. Foz da Ribeira das Lagas Médio 20. Peinada 1 * 

2. Ponte de Algoso Elevado 21. Peinada 2 * 

3. Angueira – açude 1 Médio /Reduzido 22. Peinada 3 * 

4. Castelo dos Mouros Elevado 23. Granja * 

5. Angueira – açude 2 Reduzido 24. Castelo * 

6. Cabeço Médio/Elevado 25. Torre de Saldanha * 

7. Romão 1 Médio/Elevado 26. Igreja de Saldanha * 

8. Romão 2 Médio /Reduzido 27. Valcerto 1 * 

9. Romão 3 Médio 28. Lombo 1 * 

10. Romão 4 Reduzido 29. Menir-estela de Saldanha * 

11. Romão 5 * 30. Peizeda/Manga 1 Elevado 

12. Lombo do Ouro * 31. Manga 2 Elevado 

13. Santa Marinha * 32. Medorra de Vale 

Figueira/Pena do Mocho 3 

Elevado 

14. Saldanha 1 * 33. Mural Elevado 

15. Saldanha 2 * 34. Pena Mosqueira 2 Elevado 

16. Saldanha 3 * 35. Pena Mosqueira 3 Elevado 

17. Saldanha 4 * 36. Pena do Mocho 1 Elevado 

18. Saldanha 5 * 37. Pena do Mocho 2 Elevado 

19. Simoneira * 38. Igreja de Sanhoane  Elevado 
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No troço prospectado ao longo do traçado previsto para a linha de interligação à rede eléctrica nacional 

do Aproveitamento foram identificados mais catorze elementos patrimoniais (Quadro 4.48, ocorrências 06 a 

10 e 30 a 38). Na Figura 4.46 são identificados os locais dessas ocorrências patrimoniais, bem como as 

ocorrências 11 a 29, inventariadas para os traçados da linha eléctrica estudados no EIA do anterior projecto 

do AHE de Algoso. A prospecção das áreas previstas para estaleiro e escombreiras não identificou 

ocorrências patrimoniais, apesar das condições limitadas de visibilidade (ver relatório do descritor do 

Património).  

 

4.12 Ordenamento do território  

4.12.1 Planos supramunicipais 

Para a área de influência do empreendimento identificaram-se um conjunto de documentos de 

planeamento de carácter supramunicipal, que se referem em seguida.  

O Plano de Grestão de Bacia Hidrográfica do rio Douro (PGBH), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 16-C/2013, de 22 de Março, refere que a produção hidroeléctrica assume grande significado 

como utilização quantitativamente não consumptiva, existindo atualmente em exploração 11 aproveitamentos 

hidroelétricos de dimensão significativa, com uma potência total instalada de 1 951 MW, bem como inúmeros 

aproveitamentos de pequena dimensão. 

O PGBH identifica duas massas de água onde o AHE de Algoso-Senhora da Assunção se desenvolve: 

a massa de água com o código PT03DOU0335, que engloba o trecho intermédio e final do rio Angueira (bem 

como a parte intermédia e final do rio Maçãs e um trecho importante do rio Sabor, incluindo outros seus 

afluentes), e a massa de água com o código PT03DOU0259, que abrange o trecho final da ribeira da Ponte de 

Pau. De acordo com o programa de medidas  

Também focado nos recursos hídricos mas com um âmbito nacional, o Plano Nacional da Água (PNA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril, é um plano sectorial que, assentando numa 

abordagem conjunta e interligada de aspectos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e envolvendo 

os agentes económicos e as populações directamente interessadas, tem em vista estabelecer uma estratégia 

racional de gestão e utilização dos recursos hídricos nacionais, em articulação com o ordenamento do 

território e a conservação do ambiente. A elaboração do PNA foi baseada nas seguintes linhas de orientação: 

i) aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo respeito pela integridade 

territorial das bacias hidrográficas; ii) protecção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos 

ecossistemas associados; iii) satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico 

e social do País; iv) respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado Português; e v) acesso à informação e participação dos cidadãos na 

gestão dos recursos hídricos.  
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Figura 4.46 – Carta das áreas prospectadas e ocorrências patrimoniais. 
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Como já referido, a produção de energia de fontes renováveis no País, em particular a produção 

através de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, é regulada, nomeadamente, através da água (Lei 

58/2005, de 29 de Dezembro, e suas posteriores alterações), do regime jurídico de utilização dos recursos 

hídricos (Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio, e suas alterações) e do regime jurídico aplicável à 

produção de electricidade em regime especial (Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de Agosto, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 215-B/2012, de 8 de Outubro) e à atribuição de reserva de capacidade de 

injecção na Rede Eléctrica do Serviço Público e do licenciamento da actividade de produção de electricidade 

em regime especial (Portaria nº 243/2013, de 2 de Agosto). 

A implementação do projecto é ainda enquadrada pelo Plano Nacional de Acção para as Energias 

Renováveis, PNAER 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de Abril), que prevê, num 

quadro de sustentabilidade ambiental e territorial, aumentar a eficiência energética e, simultaneamente, 

aumentar, com racionalidade económica a contribuição das energias renováveis endógenas, incluindo a 

hídrica, para que, globalmente, se reduza a dependência energética de Portugal. 

São ainda de referir, como documentos que apelam a nível nacional à promoção da produção de 

energia eléctrica de fontes renováveis: i) a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 e Abril, e ii) o Roteiro Nacional de Baixo Carbono 

2020, com os respectivos planos sectoriais, e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas para o 

período 2013-2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 e Novembro); iii) a Directiva 

2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, relativa à promoção da utilização de 

energia proveniente de fontes renováveis; e iv) a política de enquadramentopara o clima e energia no período 

2020-2030, de Outubro de 2014, que estabelece o aumento da contribuição das energias renováveis para 

27% do consumo final bruto de energia na União Europeia. 

A proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, PROT_N
1
 refere, sobre a energia 

hídrica, que a região combina factores como a entrada de rios com caudais relevantes com um relevo 

montanhoso e pluviosidades significativas, considerando pois natural que se tenham construído na região um 

elevado número de centrais hidroeléctricas, quer das chamadas “grandes hídricas” (com potências superiores 

a 30 MW), quer das chamadas “pequenas hídricas” (com potências inferiores a 30 MW). A grande potência 

instalada e os caudais disponíveis têm como consequência o facto de a região (bacias do Lima, Cavado e 

Douro) ser a origem de cerca de 80% da hidroelectricidade nacional. Na proposta de PROT estimava-se a 

existência de um potencial hídrico por instalar de cerca de 1 800 MW, essencialmente situado no Douro e 

seus afluentes. Além do contributo da grande hídrica (> 30 MW) existente e prevista, a proposta de plano 

referia ainda o contributo das pequenas centrais hídricas (PCH). Relativamente ao sistema energético, o 

documento propõe a caracterização dos recursos energéticos endógenos da região, essencialmente os de 

carácter renovável, e a promoção do seu aproveitamento, quer através de produção centralizada de 

                                                           
1
 disponível em http://www.ccr-norte.pt/pt/ordenamento-do-territorio/inst-de-gestao-territorial/ 
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electricidade ou de calor, quer através da promoção da geração distribuída, como é o caso da integração de 

painéis fotovoltaicos. 

 

4.12.2  Planos Directores Municipais. RAN e REN 

O Aproveitamento em estudo é abrangido pelos Planos Directores Municipais (PDM) de Mogadouro 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/95, de 06 de Novembro) e de Vimioso (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 94/95, de 29 de Outubro). Ambos os planos directores não consideraram ainda a hipótese de 

implementação do aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção, não tendo, assim, sido 

prevista nem delimitada a área a ocupar pelo açude, pela albufeira ou pelo edifício da central hidroeléctrica.  

Pela análise da carta de condicionantes dos Planos Directores Municipais em causa constata-se que o 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção se irá desenvolver em zonas de Reserva Ecológica Nacional (REN) – 

áreas com risco de erosão, leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas por cheias (ver Anexo 1, Figuras 

A1.3, A1.4, A1.7, A1.8 e A1.9). Todavia, o projecto não interferirá com áreas de Reserva Agrícola Nacional 

(RAN). 

Da análise das cartas de ordenamento dos dois concelhos, constantes dos respectivos PDM, 

identificam-se na zona afectada pelo AHE apenas espaços não urbanos (ver Anexo 1, Figuras A1.5, A1.6 e 

A1.10). Mais especificamente, o AHE de Algoso-Senhora da Assunção desenvolve-se no concelho de 

Mogadouro em espaços naturais (Secção IV do regulamento, artigo 28.º) e espaços florestais (Secção II do 

regulamento, artigo 26.º - espaços com aptidão para floresta de produção e artigo 27.º - espaços com aptidão 

silvo-pastroril) e, no concelho do Vimioso, em espaços naturais (Secção IV do regulamento, artigo 28.º) e em 

espaços florestais (espaços com aptidão silvo-pastoril, Secção III do regulamento, artigo 27.º). 

 

4.12.3  Conservação da Natureza 

Como já referido, a área de implantação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção insere-se na Zona de 

Protecção Especial Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037, Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro) e no Sítio 

de Importância Comunitária Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021, Resolução de Conselho de Ministros nº 

142/97, de 28 de Agosto), integrando portanto a Rede NATURA 2000. 

Nos termos expressos no Plano Sectorial da Rede Natura (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115-A/2008, de 21 de Julho), as orientações de gestão para a ZPE Rios Sabor e Maçãs são dirigidas 

prioritariamente para a conservação das aves que utilizam os habitats rupícolas para nidificação e para um 

conjunto de passeriformes para os quais esta área é fundamental para a sua conservação em território 

nacional. Neste âmbito, não deverão ser implementadas infra-estruturas que afectem os habitats rupícolas da 

ZPE, nomeadamente grandes empreendimentos hidroeléctricos, devendo ainda ser reduzido o risco de 

incêndio e garantida a ausência de perturbação das zonas rupícolas e a manutenção dos habitats de 

nidificação e de alimentação existentes. Os factores indutores de mortalidade, em especial para as aves de 
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grande porte (e.g. caça furtiva e linhas eléctricas com elevado risco para as aves) deverão ser reduzidos ao 

máximo possível, devendo ser condicionado o acesso humano e a pesca. 

Também no âmbito do PSRN 2000, as orientações de gestão para os valores naturais do SIC são 

dirigidas prioritariamente para a manutenção do contínuo de ecossistemas ribeirinhos existentes. Nesse 

sentido, as orientações de gestão referem a relevância em manter o regime hidrológico e sedimentológico 

natural, bem como a conservação em bom estado das galerias ripícolas e da vegetação natural adjacente, 

através da manutenção do caudal e da sua variação sazonal, assegurando que não existem quebras no 

contínuo ecológico. A manutenção da qualidade da água é também considerada relevante. O controlo da 

expansão das espécies da fauna aquícola exóticas invasoras deverá integrar as prioridades da acção. Nas 

orientações específicas definidas para as comunidades de Buxus sempervirens Habitat 5110 (ver Capítulo 

4.8) é indicada a necessidade de condicionar a construção de açudes e barragens em zonas sensíveis e de 

de condicionar ou impedir o corte e colheita dos melhores exemplares de buxo. Também ao nível da fauna 

aquática e ribeirinha protegida (ex. ictiofauna autóctone e toupeira-de-água) se considera a construção de 

empreendimentos hidráulicos e hidroeléctricos condicionada. O projecto em apreço tem em atenção esse 

condicionamento, pondo particular ênfase na prevenção e minimização dos impactos sobre os valores 

naturais mais sensíveis, atrás apontados, conforme resulta dos conteúdos dos Capítulos 5 e 6 do presente 

EIA. 

 

4.13 Factores socio-económicos  

4.13.1 Demografia  

Como atrás referido, o aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção será implantado 

nos concelhos de Vimioso e Mogadouro, respectivamente, nas freguesias de Algoso e São Martinho do Peso. 

Mais especificamente o projecto desenvolver-se-á na proximidade das povoações de Algoso, da freguesia 

com o mesmo nome, e de Valcerto, da freguesia de S. Martinho do Peso.   

Ambos os concelhos possuem densidades populacionais muito baixas (Quadro 4.49), sendo 

substancialmente inferiores à densidade de 112.8 hab/km
2
 registada no território continental português à data 

dos Censos 2011. A esta característica demográfica adiciona-se o decréscimo na população residente 

verificado nas últimas duas décadas (entre 1991 e 2012), decréscimo que atinge valores de cerca de 28.5%, 

no concelho do Vimioso, e de 22.7% no concelho de Mogadouro. Não obstante, a freguesia de Algoso 

conseguiu manter a sua população praticamente inalterada entre 2001 e 2012, em contraste com a freguesia 

de S. Martinho do Peso, que perdeu cerca de 20% da população nesse mesmo período. 

Em termos demográficos, as duas freguesias analisadas têm densidades populacionais que são ainda 

inferiores às dos respectivos concelhos, apresentando valores não muito distintos entre si e revelando a 

continuidade de características demográficas verificada naquele território. 
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Quadro 4.49 – Características gerais demográficas dos concelhos de Mogadouro e Vimioso e das 

freguesias de S. Martinho do Peso e Algoso (fonte INE). 

 
Concelho de 

Vimioso 

Freguesia de 

Algoso 

Concelho de 

Mogadouro 

Freguesia de S. 

Martinho do Peso 

Área (km
2
) 481.6 36.9 760.65 52.0 

População residente em 

1991  
6323 - 12188 - 

População residente em 

2001 
5315 279 11235 441 

População residente em 

2012 
4518 281 9247 355 

Densidade populacional 

em 2001 (hab./km
2
) 

11.0 7.6 14.8 8.5 

Densidade populacional 

em 2012 (hab./km
2
) 

9.4 7.6 12.2 6.8 

Em síntese, o local de inserção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção caracteriza-se pela muito 

reduzida densidade populacional e pelo decréscimo de residentes registado de forma continuada nas últimas 

décadas. 

 

4.13.2 Economia 

A estrutura produtiva dos concelhos do Vimioso e de S. Martinho do Peso revela uma importância 

considerável das actividades do sector primário, isto é, com a agricultura a ocupar uma percentagem 

importante da população empregada nos concelhos do Vimioso e de Mogadouro e nas freguesias de Vimioso 

e S. Martinho do Peso (Quadro 4.50). 

Quadro 4.50 – Número de indivíduos empregados por sector de actividade à data do Censos 2011 

(Fonte INE). 

Concelho Sector primário Sector secundário Sector terciário % da população 

empregada no sector 

primário 

Mogadouro 574 647 1867 18.6 

S. Martinho do Peso 43 11 13 64.2 

Vimioso 173 320 888 12.5 

Algoso 14 19 16 28.6 

Nos concelhos de Vimioso e de Mogadouro existem, respectivamente, 1402 e 2739 produtores 

agrícolas singulares, enquanto nas freguesias de Algoso e de S. Martinho do Peso os produtores agrícolas 

são, respectivamente, 106 e 164 pessoas (RGA de 2009), representando cerca de 46% da população 
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residente em S. Martinho do Peso e 38% na freguesia de Algoso (Censos 2011). A população agrícola 

familiar, por outro lado, representa a quase totalidade da população residente nas duas freguesias.  

Este panorama é comum aos dois concelhos, embora as actividades do sector primário tenham vindo a 

perder a sua importância, sobretudo a favor do sector terciário, que, em termos gerais, é o principal 

empregador em qualquer um dos concelhos analisados. O comércio e a reparação de veículos motorizados é 

a principal actividade económica nos dois concelhos, quer em termos de número de pessoas ao serviço, quer 

no valor acrescentado bruto gerado (Quadro 4.51). Salienta-se ainda a área da construção, das indústrias 

transformadoras e do alojamento, restauração e similares. 

Quadro 4.51 – Número de empresas, de pessoas ao serviço (entre parênteses) e valor acrescentado bruto 

(em 1000 €) por actividade económica nos concelhos de Mogadouro e Vimioso em 2012 (Fonte INE). 

 Vimioso Mogadouro 

 
N.º empresas 

(n.º pessoas) 

Valor acrescentado 

bruto (x 1000 €) 

N.º empresas 

(n.º pessoas) 

Valor acrescentado 

bruto (x 1000 €) 

Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca 

78 (sem 

informação) 
(sem informação) 190 (203) 1454.1 

Indústrias extrativas 0 0 
1 (sem 

informação) 
(sem informação) 

Indústrias transformadoras 30 (69) 757.6 45 (117) 1334.3 

Electricidade, gás, vapor, água quente e 

fria e ar frio  
0 0 

2 (sem 

informação) 
(sem informação) 

Captação, tratamento e distribuição de 

água, saneamento e gestão de resíduos  
0 0 

1 (sem 

informação) 
(sem informação) 

Construção 60 (117) 919.2 77 (199) 2565.4 

Comércio por grosso e a retalho. 

Reparação de veículos motorizados 
140 (202) 1875.0 189 (427) 4889.7 

Transportes e armazenagem 16 (26) 181.9 30 (55) 573.3 

Alojamento, restauração e similares 42 (58) 509.6 96 (135) 1587.3 

Acrividades de informação e comunicação 0 0 5 (5) 105.6 

Actividades imobiliárias 
2 (sem 

informação) 
(sem informação) 4 (4) 41.7 

Actividades de consultadoria, científicas, 

técnicas e similares  
17 (20) 104.4 46 (54) 597.6 

Actividades administrativas e dos serviços 

de apoio 
21 (22) 81.4 51 (58) 669.8 

Educação 12 (12) 47.1 46 (58) 401.8 

Actividades de saúde humana e apoio 

social 
15 (22) 129.4 59 (59) 484.7 

Actividades artísticas, de espectáculos, 

desportivas e recreativas   
3 (3) 9.9 7 (7) 49.4 

Outras actividades de serviços 20 (25) 145.5 31 (45) 534.9 
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Em termos da agricultura praticada no concelho e nas duas freguesias (com base no Recenseamento 

Geral Agrícola de 2009), pode-se referir que, em termos médios, se desenvolve em propriedades de média 

dimensão (Quadro 4.52) e é exercida por uma população agrícola envelhecida, sobretudo na freguesia de 

Algoso (Quadro 4.53).  

Quadro 4.52 – Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total e por exploração. (Fonte INE). 

Local 
SAU total 

(2009) 

SAU média 

por 

exploração 

(2009) 

 (ha) (ha) 

Vimioso 14507 10.2 

Algoso 981 9.0 

Mogadouro 32797 11.9 

S. Martinho do Peso 1667 10.1 

 

Quadro 4.53 – População agrícola familiar e proporção do número total de produtores agrícolas 

singulares com idade igual ou superior a 65 anos. (Fonte INE, RGA de 2009). 

Local 
População agrícola 

familiar (n.º) 

Proporção n.º total de produtores 

agrícolas singulares com idade ≥ 65 

anos (%) 

Vimioso 3480 53.1 

Algoso 255 55.7 

Mogadouro 6560 44.2 

S. Martinho do Peso 377 43.9 

 

As principais utilizações agrícolas do solo apresentam algumas semelhanças entre os dois concelhos 

em análise (Quadro 4.54). O olival, as culturas forrageiras e os prados permanente dominam as utilizações 

agrícolas no concelho de Mogadouro, enquento os prados permanentes, o olival e os cereais de grão 

dominam a utilização agrícola da terra no concelho de Vimioso. 

Em relação à pecuária, o último RGA revelou diferenças na importância relativa de alguns tipos de 

animais entre as duas freguesias em análise, salientando-se os maiores efectivos de aves e caprinos na 

freguesia de Algoso e os maiores efectivos de bovinos e ovinos na freguesia de S. Martinho do Peso (Quadro 

4.55). Salienta-se ainda o número de colmeias e cortiços existentes na freguesia de S. Martinho do Peso. 
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Quadro 4.54 – Utilização agrícola das terras nos concelhos de Vimioso e Mogadouro (fonte RGA 2009). 

Tipo de utilização Vimioso (2009) Mogadouro (2009) 

 (ha) (ha) 

Prados permanentes 3781 5006 

Culturas permanentes 

Frutas frescas 143 191 

Frutos de casca rija 1163 2405 

Olival 2225 6447 

Vinha 486 1620 

Outras culturas  1 0 

Culturas temporárias 

Cerais de grão 1438 2307 

Leguminosas secas p/ grão 34 110 

Prados temporários 2 35 

Culturas forrageiras 1354 6322 

Batata 105 67 

Culturas hortícolas  6 2 

Pousio 

 3683 8081 

Outras culturas 

 86 208 

 

Quadro 4.55 – Efectivo animal (número de animais) das freguesias de Algoso e de  

S. Martinho do Peso (fonte RGA 2009). 

Tipo de animal Algoso (2009) S. Martinho do Peso 

(2009) 

Bovinos 36 483 

Suínos 9 3 

Ovinos 943 1536 

Caprinos 559 370 

Equídeos 74 53 

Aves 1422 380 

Coelhos 138 42 

Colmeias e cortiços 
povoados 

14 529 

 

4.14 Grau de incerteza associado à caracterização da situação de referência  

Tendo em atenção a informação existente para a área de estudo e a qualidade média dessa 

informação, pode afirmar-se ser globalmente baixo o grau de incerteza associado à caracterização dos vários 

descritores considerados neste EIA.  
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Efectivamente, a bacia hidrográfica do rio Sabor, incluindo a do rio Angueira, tem sido objecto de vários 

estudos (técnicos, científicos e de monitorização) sobre o seu património natural e construído, os recursos 

naturais (nomeadamente hídricos e biológicos) e as condições sócio-económicas locais, cuja informação terá 

justificado o valor de conservação de tal bacia e a sua inclusão como Sítio da Rede Natura 2000. A 

informação pré-existente foi completada com as amostragens locais efectuadas no âmbito do presente EIA e 

com cuidada análise dos vários parâmetros envolvidos.  

Não obstante, as poucas lacunas detectadas – que subsistem sempre num estudo desta natureza – 

não se consideram susceptíveis de inviabilizar uma avaliação fiável dos impactos induzidos pela construção, 

exploração e desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Por outro lado e para as várias 

componentes presentes, procurou-se aumentar o grau de confiança da caracterização efectuada mediante a 

utilização de uma perspectiva conservativa quanto à (potencial) ocorrência na área de estudo de várias 

espécies com elevado valor conservacionista.  

 

4.15 Evolução da situação local sem projecto  

A evolução da situação de referência sem a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-

Senhora da Assunção traduzir-se-ia, com elevada probabilidade, na manutenção, a curto e a médio prazo, das 

condições gerais que actualmente se observam na zona e que foram explicitadas neste Capítulo para os 

vários descritores considerados, nomeadamente para os recursos hídricos, a flora, habitats, fauna, paisagem, 

ordenamento do território e sócio-economia.  

Os usos do solo dominantes permaneceriam os mesmos, relevando a presença de matos e de algumas 

áreas agrícolas. Embora as áreas agrícolas tenham diminuído nos últimos anos nos dois concelhos, a 

freguesia de Algoso apresentou um aumento da SAU de 1999 para 2009 (Quadro 4.56).      

Quadro 4.56 – Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total em 1999 e 2009. (Fonte INE). 

Local SAU total 

(1999) 

SAU total 

(2009) 

Tendência de 

evolução 

 (ha) (ha)  

Vimioso 14731 13736  

Algoso 771 981  

Mogadouro 37061 32797  

S. Martinho do Peso 2089 1667  

De qualquer modo, a importância das actividades ligadas ao sector primário na zona de influência do 

projecto deveria manter-se, mesmo tendo em conta as tentativas de diversificação económica, por exemplo 

direccionadas para sectores como o turismo.  

Uma vez que não se antevêem alterações significativas no uso do solo, deveriam manter-se a médio 

prazo os habitats hoje existentes, facto que permitiria a permanência das comunidades animais e vegetais do 

local de estudo, bem como a preservação da sua composição, riqueza, estrutura e funcionamento, apesar de 
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alterações pontuais que, naturalmente, se verificassem, nomeadamente em relação a espécies mais 

sensíveis (como algumas aves e a toupeira-de-água).  

Em relação aos ecossistemas aquáticos, as comunidades piscícolas do local de estudo continuariam a 

apresentar a composição taxonómica hoje existente, não se prevendo alterações significativas na sua 

composição quantitativa, estrutura e funcionamento ecológico. 

Em termos demográficos, é também provável que se mantivesse o decréscimo geral de habitantes 

registado na área de estudo em associação com a diminuição da actividade agrícola, não obstante os 

incentivos financeiros que venham a ser oferecidos às pessoas no sentido de as manter operativas no sector 

primário, bem como no sector secundário (no qual se inclui o projecto hidroeléctrico em estudo), em acções 

administrativas e sociais e nas actividades turísticas. 

Em relação à produção e ao consumo de energia eléctrica é também previsível que os grandes eixos 

de evolução actual se mantenham, nomeadamente com um aumento continuado do consumo, embora menos 

acentuado, tendo em conta a evolução das condições de vida e não obstante as acções desenvolvidas no 

sentido de alcançar uma maior eficiência na utilização energética.    
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5. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

5.1 Metodologia adoptada 

Precedendo a avaliação dos impactos do projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção constante 

do presente Capítulo, procede-se à separação das fases de construção e de exploração em acções 

parcelares, cujos efeitos ambientais e sociais se considerou justificado analisar com maior detalhe.  

Na fase de construção do aproveitamento foram consideradas as seguintes acções: 

1.1 Aquisição dos terrenos a ocupar pelo aproveitamento. 

1.2 Empreitadas da construção civil, dos equipamentos e da linha eléctrica. 

1.3 Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. 

1.4 Beneficiação dos acessos existentes e abertura de novos acessos viários. 

1.5 Estaleiros. Instalação e actividade. 

1.6 Execução do açude e obras conexas. 

1.7 Execução do circuito hidráulico. 

1.8 Execução da central e área envolvente. 

1.9 Arranjos exteriores do aproveitamento. 

1.10 Ligação à rede eléctrica nacional. 

Na fase de exploração foram consideradas as acções seguintes: 

2.1 Produção de energia. 

2.2 Operação e manutenção do aproveitamento. 

2.3 Presença do açude. 

2.4 Presença do circuito hidráulico. 

2.5 Presença da central. 

2.6 Alteração do regime hidrológico. 

2.7 Descarga de cheias. 

2.8 Esvaziamento da albufeira. 
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2.9 Utilização da albufeira para outros fins. 

2.10 Presença da linha de transporte de energia. 

A acção 2.8 – Esvaziamento da albufeira – é explicitada nas acções realizáveis durante a fase de 

exploração do AHE, embora possa ocorrer somente com carácter de excepção, devido à eventual 

necessidade da sua limpeza ou de reparações no corpo ou no equipamento do açude. 

A fase de planeamento e projecto do aproveitamento não é explicitamente considerada na avaliação 

de impactos, dada a inexistência de qualquer efeito, positivo ou negativo, sobre os descritores pertinentes que 

foram considerados no presente estudo.  

No que respeita a impactos associados à fase de desactivação do Aproveitamento, conforme 

explicitado no subcapítulo 3.8.3, é de admitir a possibilidade de não haver lugar à desactivação do AHE após 

o limite do prazo da concessão, caso as instalações continuem afectas à produção de energia eléctrica no 

âmbito de uma prorrogação da concessão, de um novo contrato de concessão ou de um outro eventual 

enquadramento que vigore nessa data. Em tal caso não ocorre qualquer alteração do cenário de 

previsão/avaliação de impactos formulado neste EIA para a fase de exploração. Afigurou-se, assim, 

extemporâneo analisar no presente Capítulo, pelo menos de modo sistemático, a fase de desactivação.  

Não obstante, se houver lugar à desactivação isso significará a reposição, total ou parcial, da situação 

que existia anteriormente à execução das obras, o que, à partida e de modo geral, induz impactos positivos, 

sem prejuízo da utilização para outros fins de parte das infra-estruturas e instalações. Para algumas das 

componentes consideradas no EIA procede-se, contudo, à análise dos impactos, quer positivos quer 

negativos, resultantes da fase de desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, sobretudo quando 

se antevêem mais expressivos. 

Na avaliação da importância dos impactos elementares determinados pelas acções anteriormente 

identificadas, adaptou-se uma metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo a cada um deles um conjunto 

de parâmetros descritivos das suas características nas vertentes que se mostram mais relevantes para a 

respectiva ponderação global. 

Os parâmetros para o efeito utilizados são os seguintes: 

- Sinal 

Parâmetro que distingue os impactos com efeitos benéficos (positivos) dos que têm efeitos 

prejudiciais (negativos). 

- Intensidade 

Este parâmetro avalia a dimensão da perturbação induzida por cada uma das acções e assume os 

seguintes graus: pouco significativo, significativo e muito significativo. 
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Os critérios de atribuição de cada um destes graus centram-se na consideração, consoante os 

casos, de padrões de qualidade legalmente estabelecidos, da importância das áreas, populações ou 

actividades afectadas, e na magnitude da perturbação sobre o equilíbrio dos ecossistemas 

existentes. Mais especificamente, os impactos negativos serão considerados significativos (ou muito 

significativos) se determinarem importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas 

existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, perturbando ou destruindo 

efectivos significativos, a diversidade ou a estabilidade das populações, espécies vegetais e animais 

endémicas, raras ou ameaçadas, ou atingindo o património protegido por legislação específica; os 

impactos serão considerados muito significativos se a importância dos equilíbrios ou das espécies 

afectadas for grande ou ainda se a extensão das áreas afectadas for considerável. 

- Probabilidade de ocorrência 

Este parâmetro classifica o impacto de acordo com o grau de certeza (certo) ou da probabilidade da 

sua ocorrência (provável ou improvável). 

- Duração 

Parâmetro que diferencia os impactos que se verificam num intervalo de tempo limitado 

(temporário) ou ilimitado (permanente). 

- Desfasamento no tempo 

Este parâmetro exprime o intervalo de tempo que medeia entre o momento do início da acção e a 

ocorrência do correspondente impacto. Será assim considerado imediato (se decorrer logo após a 

acção), de médio ou longo prazo (consoante o intervalo de tempo decorrido). 

- Reversibilidade 

Este parâmetro caracteriza o impacto como irreversível ou reversível, consoante os respectivos 

efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente quando 

cessa a correspondente causa. 

As componentes relativamente às quais se procedeu à avaliação de impactos foram as seguintes: 

geomorfologia, clima, qualidade do ar, recursos hídricos, ambiente sonoro, solos, flora e habitats naturais, 

fauna, património paisagístico e arqueológico, sócio-economia e ordenamento do território. Procedeu-se 

também à avaliação dos riscos de acidentes e dos impactos cumulativos com outros projectos. 

Na maior parte das situações seguidamente caracterizadas, somente as acções, de entre as antes 

sistematizadas, com impactos (positivos ou negativos) sobre cada uma das anteriores componentes são 

apresentadas, omitindo-se as que se consideram sem qualquer efeito significativo sobre o descritor em causa. 
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5.2 Impactos na geomorfologia 

5.2.1 Fase de construção 

  Acções – 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Os impactos resultantes da construção do aproveitamento 

hidroeléctrico na morfologia do terreno resultarão da abertura de novos acessos viários e da melhoria dos 

existentes e, sobretudo, da movimentação geral de terras para implementação das obras que integram o 

AHE. De facto, no que respeita a acessos e conforme mencionado no subcapítulo 3.7.2, o acesso 

rodoviário aos diversos órgãos que compõem o circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

será fundamentalmente efectuado através de caminhos existentes, que, aliás, abundam na zona, 

requerendo apenas o melhoramento de dois curtos troços próximo do açude e a execução de um 

curtíssimo trecho, quase sem expressão, junto à plataforma da central hidroeléctrica.  

O facto de o circuito hidráulico do aproveitamento ser praticamente todo em túnel (com a excepção do 

trecho terminal executado mediante uma curta conduta forçada), associado às boas condições geológicas 

existentes no maciço, permite reduzir significativamente os impactos do AHE sobre a geomorfologia da 

zona. Contudo, algumas das actividades inerentes à construção do aproveitamento envolverão a 

desmatação que, para além da zona a submergir pela muito pequena albufeira, será efectuada em zonas 

que ficarão a descoberto, com ênfase para as necessárias à execução do açude, já que as inerentes à 

instalação da conduta forçada e à execução da central são pouco arborizadas (ver Fotografias 3.9 e 3.10). 

As zonas desmatadas que permaneçam a descoberto ficarão sujeitas à acção dos agentes erosivos, 

podendo provocar o aumento da erosão nesses locais, especialmente nos taludes. Por sua vez, esta 

erosão pode acarretar o aumento da afluência de sedimentos às linhas de água e, consequentemente, do 

transporte sólido. Todavia, apenas no emboquilhamento de jusante do túnel surgirão taludes de escavação 

com algum significado. De modo geral, a estabilidade dos taludes, apesar dos declives existentes, não 

deverá oferecer problemas de maior, tendo em atenção o seu tratamento adequado e as condições 

geológicas aí observadas (ver subcapítulo 4.3.4 do EIA). Considera-se, assim, que as modificações na 

geomorfologia induzidas pela construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção se traduzem por 

impactos  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. 

 

5.2.2 Fase de exploração 

  Acção 2.3 – Presença do açude. A presença de um açude pode promover alterações no substrato do 

leito do sistema lótico onde é implantado, ao reter material sólido que sedimenta na albufeira (Petts 1984, 

Thornton et al., 1990). Consequentemente, através deste efeito de barreira, modifica para jusante os ciclos 

naturais de erosão/deposição. Todavia, a reduzida dimensão do açude do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção fará com que o impacto desta acção sobre o substrato do trecho do rio Angueira seja reduzido, 

pois o ciclo natural de erosão/deposição deverá ser rapidamente reposto dada a pequena capacidade da 

albufeira para reter material sólido. Acresce que no decurso da exploração normal do aproveitamento se 
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prevê a operação frequente da descarga de fundo para desassorear a zona da tomada de água para o 

circuito hidráulico e, simultaneamente, promover a alimentação de material sólido para jusante. Com a 

albufeira no Nrn, a vazão máxima dessa descarga será da ordem de 44 m
3
/s (ver EVTE), o que lhe dará 

uma forte capacidade de arraste de material sólido. Assim, considera-se que o impacto desta acção sobre 

a geomorfologia da área de estudo será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato 

e reversível. 

  Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. Em conjugação com o efeito de barreira que um açude 

provoca, a modificação do regime fluvial no trecho a jusante de uma dessas estruturas perturba os ciclos 

naturais de erosão/deposição no leito do rio, promovendo geralmente um aumento de importância dos 

fenómenos erosivos em detrimento da deposição de materiais. Este efeito poderá ocorrer a jusante da 

restituição, onde as variações de caudal que se registarão com alguma regularidade poderão contribuir 

para o aumento do efeito da erosão. Contudo, tendo em conta a dimensão do açude (em particular a 

reduzida capacidade da albufeira para reter material sólido) e as características do leito do rio, dominado 

por substrato grosseiro, prevê-se que o impacto seja pouco significativo.  

A montante do açude será gerada uma pequena albufeira, cujas flutuações de nível provocariam, 

teoricamente, alguma erosão localizada nos taludes. Todavia, atendendo a que o aproveitamento será 

explorado em regime de fio-de-água com nível praticamente constante e igual ao Nrn, designadamente 

para caudais no rio inferiores ao máximo turbinável de 9 m
3
/s, as variações de nível serão muito reduzidas, 

mitigando os seus efeitos erosivos. Acresce que a inserção geológica do perímetro da albufeira e as 

características geológicas e geomorfológicas da área inundável e das vertentes sobranceiras, com o 

domínio de rocha, tornarão improváveis fenómenos de instabilidade induzidos pelo regolfo (ver Capítulo 4 

do EIA). Consequentemente, o impacto desta acção será  negativo, pouco significativo, certo, 

permanente, imediato e reversível. 

  Acção 2.7 – Descarga de cheias. Face à contribuição desta acção natural (dado que o regime de cheias 

não é afectado pela existência do aproveitamento) para a manutenção de transporte sólido no troço 

regularizado, entre o açude e a restituição, o seu impacto será  positivo, pouco significativo, certo, 

permanente, imediato e reversível. 

 

5.3 Impactos no clima 

5.3.1 Fase de construção 

O único impacto no clima que se poderia esperar durante a fase de construção do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção envolveria variações diminutas nos valores da temperatura e da humidade do ar, por 

perda de capacidade de regularização térmica associada à vegetação removida e por algum acréscimo na 

turvação do ar, devido à presença de poeiras associada às escavações e à movimentação de equipamentos. 

Dado tratar-se essencialmente de uma obra, por um lado com uma forte componente subterrânea (execução 
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do túnel), logo com reduzida afectação do coberto vegetal, e, por outro lado, requerendo um curto período de 

construção, considera-se que não ocorrerão impactos no clima do local de estudo na fase em apreço. 

 

5.3.2 Fase de exploração 

  Acção 2.3 – Presença do açude. A presença de um novo plano de água (albufeira gerada pelo açude a 

construir no rio Angueira) é o único agente de impactos microclimáticos que, contudo, poderão ser tanto 

negativos como positivos. Os impactos negativos decorrem de tais superfícies favorecerem a evaporação 

o que, em situações climáticas específicas (baixa velocidade do vento e estabilidade atmosférica), poderá 

provocar o aumento da humidade do ar sobre as mesmas e nas zonas confinantes, ocasionando a 

formação de nevoeiros. Os impactos positivos respeitam ao facto de aquelas superfícies poderem 

contribuir para a criação de um microclima, caracterizado por uma maior amenidade no Verão e no 

Inverno. Não obstante, a muito reduzida dimensão da albufeira a criar irá minimizar quaisquer impactos em 

jogo, admitindo-se que os impactos positivos contrabalancem os impactos negativos, pelo que, no global, 

se considera que a situação se traduza praticamente numa ausência de impacto. 

 

5.4 Impactos na qualidade do ar 

5.4.1 Fase de construção 

  Acções – 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8. A construção do Aproveitamento originará alterações pontuais na 

qualidade do ar em resultado do aumento da concentração de partículas e da formação de poeiras, 

fundamentalmente em resultado dos movimentos de terras (remoção da cobertura vegetal superficial, 

escavação e transporte de escombros, construção de aterros e estabilização de taludes), da emissão de 

gases de escape das máquinas e veículos utilizados na obra, bem como da sua circulação por estradas de 

terra. Poderão constituir condições de agravamento de tais alterações a ocorrência de vento e os períodos 

em que o teor de humidade do solo seja reduzido (Verão).  

Todavia, tendo em conta o volume das obras a realizar, a utilização preferencial da EN 219 para transporte 

dos produtos de escavação do túnel e as ocupações do solo na área afectada, em particular a pequena 

ocupação humana (habitações), considera-se que aqueles impactos serão  negativos, pouco 

significativos, certos, temporários, imediatos e reversíveis.  

 

5.4.2 Fase de exploração 

 Acções – 2.1 e 2.2. A exploração deste empreendimento não irá alterar a boa qualidade do ar que hoje 

existe na região geográfica em que se inserirá o aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da 

Assunção, uma vez que o mesmo não produzirá quaisquer poluentes atmosféricos. 
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Também não se reconhecem alterações decorrentes de um aumento do tráfego durante a fase de 

exploração, conducente, por exemplo, a formação de poeiras atmosféricas ou à libertação de gases de 

escape, pois a central funcionará em regime dito abandonado e as intervenções de manutenção do 

empreendimento serão esporádicas e pouco relevantes. Não se identifica, consequentemente, qualquer 

impacto na qualidade do ar durante a exploração do aproveitamento. 

 

5.5 Impactos nos recursos hídricos 

5.5.1 Recursos hídricos superficiais 

5.5.1.1 Consideração prévia 

No presente subcapítulo são avaliados os impactos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção sobre os 

aspectos de quantidade e qualidade (incluindo a componente do estado, sensu Directiva-Quadro da Água) 

dos recursos hídricos superficiais.  

 

5.5.1.2 Fase de construção 

  Acções – 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8. Os impactos nos recursos hídricos de superfície (quantidade e qualidade) 

durante a fase de construção do AHE resultarão da necessidade de se proceder ao desvio provisório do 

rio Angueira para execução das obras do açude e infra-estruturas conexas (tomada de água e sistemas 

de transposição faunística de ambas as margens) e dos aumentos de turvação e do transporte sólido 

devidos, sobretudo, às operações de desmatação da zona da albufeira e às operações (escavações e 

betonagens) requeridas por aquelas obras. 

Tendo em conta que: i) a execução das obras de construção civil do deverá exceder 17 meses, ii) se prevê 

concretizar o desvio do rio em duas etapas, em cada uma das quais ensecando-se o vão transversal do 

curso de água apenas parcialmente e que, mesmo assim, se procurará concentrar a execução das obras 

inseridas no leito durante o período de estiagem, em que a caracterização hidrológica levada a cabo deixa 

antever a existência de caudais naturais particularmente reduzidos, e iii) o reduzido trecho do rio Angueira 

que será afectado pelo desvio temporário de caudais, tais impactos serão  negativos, pouco 

significativos, certos, imediatos, temporários, e reversíveis. 

 

5.5.1.3 Fase de exploração 

 Acção 2.3 – Presença do açude. A influência negativa de um açude nos recursos hídricos superficiais 

decorre, sobretudo, das alterações que se podem registar na qualidade da água retida na albufeira criada 

por aquela estrutura e da modificação do regime hidrológico natural (acção 2.6). Aquele primeiro impacto 

deriva, fundamentalmente, da estratificação térmica que se pode desenvolver na albufeira e da 
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possibilidade de, em conjugação com o seu potencial para reter nutrientes, promover o crescimento 

indesejado do fitoplâncton, nomeadamente de cianofíceas produtoras de toxinas. Tendo em conta os 

elementos apresentados no subcapítulo 3.4.1, referentes ao volume total armazenado para a cota do Nrn 

(cerca de 25351 m
3
) e a área inundada para aquela cota (1.28 ha), conclui-se que a profundidade média 

da albufeira a criar pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção será de cerca de 1.98 m. 

Este facto, associado ao seu regime de funcionamento, com exploração a fio-de-água (e, portanto, com 

tempos de retenção muito reduzidos), tornam muito baixa a possibilidade de a massa de água estratificar, 

reduzindo também substancialmente a sua capacidade para reter nutrientes no material biológico aí 

produzido. De igual modo, os elementos mais problemáticos do fitoplâncton em termos de qualidade da 

água – as cianofíceas – necessitam para proliferar de estabilidade da massa de água, factor que o regime 

de funcionamento do aproveitamento não favorecerá (Ferreira, 2002).  

Para avaliar o efeito da obra na geometria do corredor fluvial procedeu-se ao estabelecimento da 

configuração da superfície livre no trecho do rio Angueira a montante do açude nas situações actual, sem 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção, e futura, após a construção do aproveitamento. Nesse sentido, 

considerou-se a ocorrência da cheia centenária (caudal de 920 m
3
/s), para a qual foi dimensionada a 

soleira descarregadora do açude e que concretiza um cenário bastante desfavorável, em termos de 

sobrelevação da superfície livre. 

O anterior estudo, que foi desenvolvido no âmbito do EVTE, utilizou o programa HEC-RAS, implementado 

e difundido pelo Hydrologic Engineering Center e destinado ao estabelecimento da configuração da 

superfície livre em canais naturais ou artificiais no pressuposto de escoamento permanente gradualmente 

variado. Para o efeito, foram consideradas oito secções transversais de cálculo (numeradas, de jusante 

para montante, de P1 a P8, coincidindo a secção P1 com a do açude do Aproveitamento), cobrindo um 

trecho do rio Angueira com cerca de 1800 m. 

Os resultados obtidos foram sintetizados no Quadro 3.4 e nas Figuras 3.17 e 3.18, já apresentados no 

subcapítulo 3.4.1 e que aqui se repetem para facilidade de leitura. 

Conclui-se, assim, que para a cheia milenária a influência da albufeira se faz sentir sensivelmente até ao 

perfil P3, ou seja, num trecho do curso de água a montante do açude do AHE de Algoso com pouco mais 

de 300 m de comprimento, conforme se representa na Figura 3.18. Daí para montante, a configuração da 

superfície livre quando da ocorrência da cheia milenária é praticamente a mesma nas situações actual, 

sem açude, e futura, com execução do açude. Como é especialmente evidenciado pela Figura 3.18, 

verifica-se, ainda, que, no trecho do rio em que se faz sentir a presença da albufeira, a cota da superfície 

livre é muito próxima da cota do NMC, não ocorrendo praticamente sobrelevação da superfície livre 

relativamente à situação estática. 
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Quadro 3.4 – Cheia centenária (920 m
3
/s). Cotas da superfície livre a montante da secção do açude do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção nas situações actual e futura, após a construção do empreendimento. 

Margem 

esquerda
Talvegue

Margem 

direita

Margem 

esquerda
Talvegue

Margem 

direita

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

1 (açude) 0 0 0 0 0 0 403.00 409.57 6.570 411.50 8.500 1.930

2 16.242 15.649 15.406 16.242 15.649 15.406 403.02 409.37 6.350 411.48 8.460 2.110

3 356.503 332.529 315.586 372.745 348.178 330.992 405.00 412.35 7.350 412.35 7.350 0.000

4 178.650 180.793 183.267 551.395 528.971 514.259 410.00 416.94 6.940 416.94 6.940 0.000

5 208.122 211.154 214.204 759.517 740.125 728.463 415.00 421.52 6.520 421.52 6.520 0.000

6 562.363 562.243 571.784 1321.880 1302.368 1300.247 418.18 425.74 7.560 425.74 7.560 0.000

7 270.521 277.305 287.061 1592.401 1579.673 1587.308 420.00 426.51 6.510 426.51 6.510 0.000

8 246.520 232.686 219.769 1838.921 1812.359 1807.077 420.26 427.64 7.380 427.64 7.380 0.000

Diferença 

entre cotas 

ou alturas 

do escoa-

mento

Distância ao perfil de jusante,                          

ao longo:

Distância ao perfil de jusante,                          

ao longo:
Cota da 

superfície 

livre

Altura do 

escoamento 

relativa ao 

talvegue

Cota da 

superfície 

livre

Altura do 

escoamento 

relativa ao 

talvegue

Secção

Distâncias pariciais Distâncias acumuladas

Cota do 

talvegue

Situação actual, sem 

o aproveitamento

Situação futura, com 

o aproveitamento

 

 

 

 

 

N 

 

Figura 3.17 – Planta da albufeira criada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção para as cotas 

do Nrn (406.8) e do NMC (411.5). A localização esquemática dos perfis transversais adoptados na 

caracterização do escoamento em cheia no trecho do rio Angueira a montante do açude também é 

apresentada.  
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Figura 3.18 – Regolfo relativo ao escoamento do caudal de ponta da cheia centenária (920 m
3
/s) e 

perspectiva esquemática, nas situações actual, sem aproveitamento, e futura, com aproveitamento. 

Deste modo, conclui-se que a presença do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção terá um 

impacto (a montante dessa estrutura), tanto sobre a qualidade dos recursos hídricos do rio Angueira, 

como sobre a geometria do corredor fluvial  negativo, pouco significativo, certo, temporário, 

imediato e reversível.  

Em relação ao impacto do funcionamento do Aproveitamento sobre a variação do nível de água na 

albufeira, ver acção seguinte – Alteração do regime hidrológico. 

 Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. Realça-se em primeiro lugar a alteração do regime 

hidrológico induzida pela presença do açude e pela sequente derivação de caudais para o circuito 

hidráulico, que se analisa de seguida por comparação com a situação actual. Como os efeitos induzidos a 

montante do açude foram anteriormente analisados (acção 2.3), o actual ponto cinge-se à avaliação do 

impacto daquela estrutura no trecho do rio Angueira que se desenvolve entre a mesma e a secção de 

restituição da central do aproveitamento, uma vez que a jusante desta última secção o regime hidrológico 

permanecerá inalterado.  

A derivação parcial das afluências através do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

e a consequente alteração do regime hidrológico natural do rio Angueira entre as secções do açude e de 

restituição da central do aproveitamento produzirá um efeito negativo nos recursos hídricos superficiais no 

trecho interferido, que necessariamente diminuirão aí. Contudo, está-se em presença de um curso de 

água naturalmente irregular, caracterizado por reduzidas afluências durante uma parte significativa do ano 

(período de estiagem) e em que a contribuição mais significativa para o escoamento anual médio provém, 

fundamentalmente, dos volumes pontualmente transportados em condições de cheia. Por outro lado, não 

foram identificadas nesse trecho quaisquer utilizações consumptivas da água.  

Quanto à qualidade da água e reconhecendo a inexistência de descargas poluentes entre o açude e a 

restituição do AHE, os elementos poluentes (bacteriológicos, nutrientes e matéria orgânica) existentes na 

água serão parcialmente transportados através do circuito hidráulico até à restituição do AHE, não 
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provocando uma degradação específica da água no trecho interferido pela obra. Acresce que serão 

assegurados, em tal trecho, caudais reservados para fins ecológicos (variáveis mensalmente entre 120 l/s 

e 980 l/s), o que se espera possa permitir manter a funcionalidade ecológica essencial afecta ao mesmo 

e, assim, o seu estado ecológico (sensu Directiva-Quadro da Água). Para tanto, contribui o facto de o 

regime de exploração previsto para o AHE (fio-de-água puro) promover a variabilidade sazonal e 

interanual das afluências no trecho interferido, de alguma forma recriando a variabilidade do escoamento 

natural.  

Em complemento das anteriores apreciações e de modo a fornecer uma caracterização também 

quantitativa da interferência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no regime hidrológico do rio 

Angueira, procedeu-se no EVTE ao estabelecimento das séries de caudais médios diários no trecho do 

curso de água localizado entre as secções da origem de água (açude) e da restituição. Para o efeito, 

simulou-se a exploração diária da central do aproveitamento para o caudal máximo derivável no 

aproveitamento de 9.0 m
3
/s, com base num algoritmo computacional e tendo por base a série de caudais 

médios diários estabelecida para a secção da tomada de água do açude.  

Considerou-se ainda o lançamento prioritário para jusante dos caudais ecológicos definidos no 

Quadro 4.14 (que se reproduz de novo, para facilidade de consulta) e a exploração do aproveitamento a 

fio-de-água, embora no pressuposto de uma reduzida capacidade de modelação no circuito hidráulico 

para caudais afluentes sobrantes dos ecológicos inferiores ao mínimo compatível com o funcionamento 

de qualquer uma das turbinas instalada na central.  

Quadro 4.14 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Caudais ecológicos mensais.  

Caudal ecológico

Qeco

(l/s)

Outubro 200

Novembro 200

Dezembro 200

Janeiro 200

Fevereiro 200

Março 200

Abril 980

Maio 610

Junho 250

Julho 150

Agosto 120

Setembro 120  

No essencial, o algoritmo de simulação considera que, em cada dia, o caudal derivado pelo circuito 

hidráulico é somente o remanescente, relativamente ao caudal ecológico nesse dia, dos caudais 

afluentes, até ao valor do caudal máximo derivável. Se os caudais afluentes forem inferiores àquele 

caudal ecológico, serão obviamente integralmente lançados para jusante, encontrando-se a central 

parada. Deste modo, o algoritmo permite caracterizar, dia-a-dia e em termos de quantitativos e de 
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padrões temporais, o regime de caudais, quer no trecho interferido pelo aproveitamento, quer utilizados na 

produção de energia. 

Os resultados da simulação da exploração diária do AHE de Algoso-Senhora da Assunção estão 

sintetizados nas Figuras 5.1 a 5.4, reproduzidas do EVTE. Cada figura caracteriza o regime hidrológico 

de caudais no trecho do rio Angueira interferido pelo aproveitamento, compreendido entre a secção do 

açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e da restituição da respectiva central, na situação actual – 

regime natural – e após a construção do aproveitamento – regime modificado. A anterior caracterização é 

efectuada em termos de sequências temporais de caudais no período de 37 anos com registos que 

sustentou a análise (1967/68 a 2003/04) – caso do mês ou do ano, nas Figuras 5.2 e 5.4, 

respectivamente – ou em termos de médias de caudais – dia-a-dia ou mês a mês, nas Figuras 5.1 e 5.3, 

respectivamente. Cada figura inclui sempre a representação do módulo correspondente aos regimes 

natural (com o valor antes especificado de Qmod = 4.24 m
3
/s) e modificado (estimado por simulação em 

2.06 m
3
/s). 

As referidas figuras demonstram, julga-se que de modo bastante elucidativo, que o regime de caudais 

ecológicos previsto, caracterizado no Quadro 4.14, associado ao modo de exploração da central 

conduzem a um regime fluvial no trecho interferido pelo aproveitamento que exibe uma variabilidade intra 

e interanual muito próxima da do regime natural, assegurando, assim, a mimetização do padrão temporal 

deste último regime. Em conformidade com os resultados precedentes, estima-se que o volume anual 

médio circulante no trecho interferido seja muito significativo, concretamente superior a cerca 65 hm
3
. 

Anota-se que esta estimativa é por defeito uma vez que não tem em conta as afluências provenientes da 

bacia hidrográfica intermédia entre as secções do açude e de restituição da central, as quais, contudo e 

em rigor, se esperam reduzidas dada a igualmente reduzida área daquela bacia, de apenas 4.4 km
2
. O 

volume anual médio circulante no trecho interferido representará cerca de 49% da afluência anual 

sobrante à secção da tomada de água do aproveitamento avaliada, tendo já em conta os consumos a 

montante, em 133.7 hm
3
. 

Deste modo, conclui-se que o efeito global da regularização sobre os recursos hídricos a jusante do açude 

do AHE de Algoso-Senhora da Assunção será  negativo, pouco significativo, certo, imediato, 

permanente e reversível. 

 Acção 2.8 – Esvaziamento da albufeira. Como já antes se mencionou, esta acção apenas ocorrerá com 

carácter excepcional. Tendo em conta a muito reduzida dimensão da albufeira e, sobretudo, o seu regime 

de funcionamento, conducente a pequenos tempos de retenção da água armazenada, o impacto do 

esvaziamento será reduzido na qualidade da água existente a jusante do aproveitamento, dado não se 

preverem grandes alterações na qualidade da água da albufeira em relação à qualidade da água afluente. 

A montante da albufeira não se esperam alterações da qualidade da água induzidas pelo Aproveitamento. 

De qualquer modo, dever-se-á garantir que, aquando da realização de um esvaziamento planeado, a 

albufeira não se encontre estratificada, o que provocaria a libertação de água com reduzidos conteúdos 
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de oxigénio dissolvido. Garantindo a ausência de estratificação durante o esvaziamento, o impacto desta 

acção sobre a qualidade da água será  negativo, pouco significativo, provável, temporário, 

imediato e reversível. 
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Figura 5.1 – Média, dia a dia, dos caudais médios diários no trecho do rio Angueira entre as secções relativas 

ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual (regime não 

modificado) e futura, com execução do Aproveitamento (regime modificado) 

(período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 
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Figura 5.2 – Diagrama temporal dos caudais médios mensais no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual 

(regime não modificado) e futura, com execução do Aproveitamento (regime modificado)  

(período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 
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Figura 5.3 – Média, mês a mês, dos caudais médios mensais no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações 

actual (regime não modificado) e futura, com execução do aproveitamento (regime modificado) (período 

de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 
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Figura 5.4 – Diagrama temporal dos caudais médios anuais no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual 

(regime não modificado) e futura, com execução do aproveitamento (regime modificado)  

(período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 

 

5.5.1.4 Síntese dos impactos  

Com base nos impactos previstos sobre a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos superficiais 

da zona de estudo e não obstante a alteração hidromorfológica que se irá registar no local de implantação do 

açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, é possível antever a possibilidade de o empreendimento não 

alterar o estado da massa de água onde se encontra inserido, nomeadamente face à sua dimensão reduzida, 

ao seu regime de funcionamento (sem capacidade de regularização) e às medidas de mitigação a 

implementar (regime de caudais ecológicos e passagens para peixes e toupeira-de-água). 

Não é assim posto em causa o cumprimento dos objectivos ambientais estabelecidos no Plano de 

Gestão de Região Hidrográfica do Douro para as duas massas de água confinantes - a PT03DOU0335 (que 



  

  

  

  

 

 

 5.16 

engloba o trecho intermédio e final do rio Angueira, bem como a parte intermédia e final do rio Maçãs e um 

trecho importante do rio Sabor, incluindo outros seus afluentes) e a PT03DOU0259 (que abrange o trecho 

final da ribeira da Ponte de Pau), conforme descrito no subcapítulo 4.6.3). 

 

5.5.2 Recursos hídricos subterrâneos  

 Acção 2.4 – Presença do circuito hidráulico. A área avaliada não se insere na zona do País com 

aquíferos reconhecidos, sendo as disponibilidades hídricas subterrâneas baixas no local. Por outro lado, 

não se encontraram nascentes com interesse ou explorações de água subterrâneas, embora se tenha 

identificado na carta militar a ocorrência de uma nascente a jusante do aproveitamento (ver Figura 4.3). 

As observações realizadas no âmbito do Estudo de Viabilidade Técnico e Económica do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, com o objectivo de estimar as probabilidades de presença de água no 

traçado do túnel, conduziram a admitir, com um alto critério de segurança, a existência de um eventual 

aquífero semi-confinado a profundidades pouco superiores às cotas do nível de base local, localizado no 

Angueira. Efectivamente, as massas de quartzo mais extensas, concordantes com a xistosidade, são 

rochas simultaneamente duras e frágeis, portanto susceptíveis de se encontrarem fracturadas. Além 

disso, a existência de uma falha do sistema radial, três a quatro centenas de metros para sul do traçado 

do túnel, poderia contribuir, também, para a recarga daquele hipotético aquífero.  

De qualquer modo, será de todo improvável que a abertura do túnel do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção possa constituir um dreno preferencial que ponha em perigo qualquer poço existente à 

superfície, nomeadamente tendo em conta que: i) as zonas mais fracturadas do túnel serão revestidas 

com betão projectado e ii) qualquer eventual poço existente à superfície na área de influência da obra só 

teria hipóteses de aproveitar a água acumulada nas zonas xistentas, nos respectivos horizontes de 

alteração moderada a forte, com cobertura de solos eluviais (de alteração residual); de facto, nas 

condições antes referidas a exploração de um aquífero suspenso, confinado ao horizonte de alteração dos 

xistos, seria improvavelmente drenado pelas intercalações quartzíticas. Assim, prevê-se um impacto da 

presença do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção sobre os recursos subterrâneos 

 negativo, pouco significativo, improvável, médio prazo, permanente e reversível. 

 

5.6 Impactos no ambiente sonoro. Ruído 

5.6.1 Fase de construção 

  Acções – 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8. Os níveis de ruído aumentarão temporariamente nas proximidades 

das frentes de trabalho, no estaleiro e ao longo dos acessos que serão utilizados. Identificam-se como 

fontes principais de ruído a presença/funcionamento de equipamento pesado de escavação e de 

movimentação de terras e o tráfego de viaturas, de transporte de materiais e pessoal. A utilização de 

explosivos na abertura do túnel e noutras componentes do aproveitamento originará, também, um 



hhiiddrrooeerrgg  

PPRROOJJEECCTTOOSS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  AALLGGOOSSOO--SSEENNHHOORRAA  DDAA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  

 

 

 5.17 

aumento do nível de ruído, embora com carácter pontual e limitado no tempo (também visando a 

protecção da avifauna).  

No entanto: i) por se prever que os níveis gerais de ruído atingidos não venham a ter uma grande 

intensidade em valor absoluto; ii) por um amplo perímetro em torno das áreas das frentes de obra não ser 

habitado; e iii) porque os emboquilhamentos do túnel e as referidas fundações se deverão realizar fora da 

época de nidificação das aves rupícolas, o impacto destas acções sobre o ambiente sonoro será negativo, 

mas pouco relevante. Por outro lado, a manutenção obrigatória da operacionalidade dos sistemas de 

redução de ruídos dos equipamentos e veículos utilizados em obra, de modo a respeitar os níveis de 

emissão previstos pelos respectivos construtores, bem como a utilização de cargas unitárias de 

explosivos reduzidas ao mínimo necessário, sendo que na construção do túnel, com excepção das zonas 

dos emboquilhamentos, o ruído provocado pelas explosões subterrâneas será naturalmente pouco 

expressivo, tornará o impacto desta fase  negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário 

e reversível. 

 

5.6.2 Fase de exploração 

A central hidroeléctrica é o único elemento do AHE de Algoso-Senhora da Assunção que produzirá algum 

ruído (emissão de baixa frequência e de média intensidade) durante a fase de exploração, pelo que se avalia 

de seguida a influência do funcionamento da central no ruído do local de estudo. 

 

  Acções 2.1 e 2.5. Como receptores mais sensíveis ao ruído na envolvente da central do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção existem apenas as localidades de Valcerto e de S. Martinho do Peso, 

ambas pertencentes à freguesia de S. Martinho do Peso (concelho do Mogadouro), e a localidade de 

Algoso, da freguesia com o mesmo nome (concelho do Vimioso) (ver Figura 4.24). O Regulamento Geral 

de Ruído (RGR), instituído pelo (Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro), aborda a problemática do som 

induzido por actividades ruidosas, permanentes e temporárias, numa óptica de planeamento, 

estabelecendo critérios acústicos que devem ser verificados em zonas denominadas sensíveis ou mistas. 

Assim, e de acordo com o referido diploma, tem-se: 

– Zonas sensíveis – são as áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno. 

– Zonas mistas – são as áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de 

zona sensível. 
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Em função da classificação de uma zona, como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes 

valores de limite de exposição: Zonas sensíveis - Lden < 55 dB(A) e Ln < 45 dB(A); Zonas mistas - Lden < 65 

dB(A) e Ln < 55 dB(A), sendo Ln (Indicador de ruído nocturno) - nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano. Período nocturno - das 23 

às 7 horas e Lden - indicador de ruído diurno – entardecer - nocturno, expresso em dB(A), que resulta da 

seguinte expressão:  
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10 1081031013
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- Ld (Indicador de ruído diurno) - nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano. Período diurno - das 7 às 20 horas; 

- Le (Indicador de ruído do entardecer) - nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série 

de períodos do entardecer representativos de um ano. Período do entardecer - das 20 às 23 horas. 

Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis 

ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados. Na eventualidade da 

classificação das zonas sensíveis e zonas mistas não estar estabelecida e para efeitos de verificação do valor 

limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e 

Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

O Regulamento Geral do Ruído, no seu Capítulo III - “Regulação da produção de ruído”, estabelece no 

n.º 1 do Artigo 13º - “Actividades Ruidosas Permanentes”, que a instalação e o exercício de actividades 

ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidades 

dos receptores isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite de exposição e ao cumprimento do 

critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente 

determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do 

indicador LAeq do ruído residual. Esta diferença não pode exceder, genericamente, 5 dB(A) no período diurno, 

4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do Anexo I do referido 

regulamento.  

Assim, as novas condições acústicas dos locais situados na vizinhança do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção deverão ser tais, que: (i) ainda se enquadrem nos valores limite máximos admissíveis para efeitos 

de verificação do valor limite de exposição: valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou 

inferior a 53 dB(A); e (ii) se cumpra o critério do diferencial de 5/4/3 dB diurno/entardecer/nocturno dos valores 

de LAeq, como estipulado no n.º 1 do Artigo 13º - “Actividades Ruidosas Permanentes” do Capítulo III - 

“Regulação da produção de ruído”, do RGR. 

O impacto da exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no ruído ambiente será dependente: 

(i) da grandeza das emissões sonoras na fonte; (ii) das características topográficas e acústicas do local de 
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implantação; e (iii) da distância de afastamento em relação a utilizações com significativo grau de 

sensibilidade ao ruído, nomeadamente habitações. 

Ora, a distância aos núcleos habitacionais mais próximos é superior a 2.0 km, o que associado às 

elevações do terreno que, de modo mais ou menos acentuado, se interpõem sempre entre os mesmos e 

aquela central, deverão resultar, por si só, na inexistência ou no forte apagamento do ruído ocasionado. Para 

esse facto, contribui ainda i) a concepção do edifício da central (semi-enterrado); ii) o seu tratamento em 

termos de isolamento sonoro; iii) a localização, no piso inferior, da sala de máquinas; iv) o tipo de turbina 

previsto (Francis), com restituição submersa; e v) a garantia da observância de normas internacionais 

(normas CEI) aplicáveis ao equipamento e respeitantes a níveis máximos de potência acústica ponderada. 

Em relação à distância dos locais utilizados para nidificação pelas aves de espécies rupícolas e as diferentes 

componentes do projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção ver subcapítulo 4.9.4. 

Tal como antes referido, o único elemento do AHE de Algoso-Senhora da Assunção produtor de ruído 

durante a fase de exploração é a central hidroeléctrica. De facto, os grupos turbina-gerador, localizados no 

interior do edifício da central e o transformador de potência produzem emissões sonoras durante o 

funcionamento do AHE. Para o equipamento a instalar no AHE de Algoso-Senhora da Assunção, os grupos 

turbina-gerador gerarão um nível sonoro entre 90 e 105 dB, mas tudo isto só na proximidade dos 

equipamentos e apenas dentro do edifício da central.  

Em relação ao ruído produzido pelos grupos turbina-gerador, o facto de tais equipamentos estarem 

instalados num compartimento semi-enterrado reduz muito substancialmente a propagação daquele nível 

sonoro para o exterior do edifício. Deve ainda ser acrescido que o tratamento do edifício da central, em 

termos de isolamento sonoro, e a garantia da observância de normas internacionais (normas CEI) aplicáveis 

ao equipamento e respeitantes a níveis máximos de potência acústica ponderada, irão reduzir o ruído 

ambiente que se possa registar no exterior da central para valores residuais, seguramente bastante inferiores 

a 45 dB. Por outro lado, tendo em conta a distância da central hidroeléctrica aos receptores sensíveis que 

antes se identificaram e a morfologia local, prevê-se que o ruído verificado nesses receptores seja quase nulo.   

Assim, não parecem existir condições para detectar situações de desconforto devidas ao ruído, não se 

verificando também situações de conflito com o RGR. Considera-se o impacto desta acção como  

negativo, pouco significativo, certo, permanente e reversível.  

 

5.7 Impactos nos solos 

5.7.1 Fase de construção 

  Acções – 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, e 1.8. No decurso da fase de construção o impacto provocado pelo AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção far-se-á sentir, sobretudo, pela ocupação definitiva dos locais de 

implantação das obras – com natural exclusão do túnel – e na execução de novos acessos ou na melhoria 

e prolongamento dos já existentes. Recorde-se, no entanto, que a maior parte das áreas de solo a afectar 
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são ocupadas por utilizações frequentes e comuns em toda a região, i.e., zonas de matos. Dada a 

existência de uma boa rede de caminhos e estradas nas proximidades das frentes de obra (ver 

subcapítulo 3.7.2), as obras de beneficiação a realizar e a necessidade de construção de novos acessos 

será reduzida, diminuindo as consequências sobre os solos da região. Por outro lado, os materiais de 

escavação provenientes das obras, nomeadamente resultantes da execução do túnel e da fundação do 

açude, serão depositados em escombreira e em zona de reduzido valor ambiental (ver subcapítulo 

3.7.3), apesar de o seu local definitivo carecer de aprovação pelas autoridades competentes. Anota-se, 

ainda, que a área de estaleiro será dotada de sistemas de recolha de resíduos, sólidos e líquidos, por 

forma a assegurar o seu não lançamento nos solos circundantes, prevendo-se a sua recuperação 

ambiental posterior. Desta forma, o impacto das acções acima mencionadas sobre os solos e a sua 

capacidade de uso na área de estudo será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, 

imediato e irreversível. 

 

5.7.2 Fase de exploração 

  Acção 2.3 – Presença do açude. Teoricamente, as oscilações de nível registadas numa albufeira 

poderão promover a erosão do solo das margens. No entanto, no caso específico do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, tendo em atenção a pequena expressão dessas oscilações, uma vez que o 

Aproveitamento será explorado a fio-de-água, e o reduzido desenvolvimento do solo na maior parte da 

zona a inundar – frequentemente com a rocha a aflorar – o impacto global desta acção sobre os solos da 

zona será reduzido. Prevê-se assim um impacto  negativo, pouco significativo, certo, permanente, 

imediato e reversível. 

 

5.8 Impactos na flora, vegetação e habitats naturais 

5.8.1 Considerações gerais  

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da execução deste projecto serão, como é usual 

neste tipo de empreendimento, sobretudo resultantes da decapagem, escavação e movimentação de terras, 

da instalação e operação do estaleiro, da construção do açude e circuito hidráulico, da alteração do regime de 

caudais, da beneficiação e construção de caminhos e acessos, da edificação da central hidroeléctrica, do 

acréscimo de circulação de pessoas e maquinaria inerente à obra e da ligação à rede eléctrica nacional. 

As acções referidas poderão originar os tipos de afectações que a seguir se descriminam:  

– destruição do coberto vegetal nas seguintes áreas: i) correspondentes à construção do açude no rio 

Angueira e na referente à futura albufeira gerada pelo açude (1.28 ha dos quais mais de metade 

correspondem ao leito do rio Angueira e apenas o remanescente a margens a desmatar); ii) de 

construção da tomada de água (emboquilhamento de montante) e no trecho do circuito hidráulico 
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em conduta forçada (0.16 ha); iii) de abertura de novos caminhos e acessos; e iv) referentes às 

fundações dos apoios da ligação à rede eléctrica (0.34) e nas destinadas à construção das 

edificações da central hidroeléctrica (0.047 ha);  

– provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de 

maquinaria;  

– alterações pontuais e temporárias do coberto vegetal na área de instalação dos estaleiros e na 

envolvência da obra, em especial junto das áreas onde a actividade desenvolvida implica 

movimentação de terras, assim como junto dos acessos à obra, onde o tráfego se fará sentir com 

maior intensidade; 

O aproveitamento em estudo irá originar impactes negativos, muito embora não imponham alterações 

ecológicas significativas na área afecta ao projecto e envolvência. Na sua construção estão envolvidas uma 

série de intervenções que determinam a destruição definitiva da vegetação/habitats (Quadros 5.1 e 5.2) 

designadamente na área do açude, na área correspondente à futura albufeira gerada pelo açude, ao longo da 

reduzida conduta forçada, na área do edifício da central e nas áreas correspondentes às fundações dos 

apoios dos postes da rede eléctrica. No entanto, tratando-se fundamentalmente de áreas afectadas por usos 

antecedentes (agro silvo-pastoril, exploração florestal e antigos caminhos) e colonizadas predominantemente 

por formações de baixo valor conservacionista, este tipo de intervenção não irá implicar desequilíbrios muito 

significativos. 

Quadro 5.1 - Áreas (em ha) das diferentes unidades de vegetação interferidas pelo empreendimento 

 

Unidades de vegetação 

 

Albufeira 

Circuito hidráulico  

Central 

 

Linha
(1)

 Túnel Conduta 

Áreas agrícolas - - - - 0.307 

Matos - - 0.160 0.042 - 

Montado - - - - - 

Pinhal - - - - 0.032 

Vertentes rochosas 0.279 - - - - 

Vegetação ribeirinha 0.187 - - 0.005 - 

(1) Calculada em função do número de apoios estimado para o comprimento de linha aérea identificada na Figura 3.22. 

Quadro 5.2 - Áreas aproximadas (em ha) dos diferentes habitats (Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 

Maio) interferidos pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

Habitats  

Área (ha) 

Açude/albufeira 
Circuito hidráulico 

Central Linha 
(1)

 
Túnel Conduta 

91E0 0.156 - - 0.005 - 

5110 0.031 - - - - 

5330 - - 0.160 0.028 - 

8220 0.279 - - - - 

Total 0.466 - 0.160 0.033 0 

(1) Calculada em função do número de apoios estimado para o comprimento de linha identificada na Figura 3.22. 
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Contudo, considera-se importante assinalar que a construção do açude irá criar uma pequena albufeira, 

com uma extensão aproximada de 400 metros do rio Angueira ao nível do Nrn (cota 406.8). Trata-se de um 

trecho de rio onde foram identificados núcleos da comunidade arbustiva endémica Erici arboreae-Buxetum 

sempervirentis (habitat 5110 da Directiva 92/43/CEE), comunidade com elevado valor de conservação. Além 

do valor intrínseco resultante da particularidade da sua ecologia e combinação florística, esta comunidade é o 

habitat potencial de alguns taxa de grande interesse florístico, como o Buxus sempervirens, e o Pipthatherum 

paradoxum (Aguiar et al., 1999). Este habitat tem ocorrência em Portugal continental muito localizada – vale 

do rio Sabor – e é protegido legalmente pelo Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril Anexo BI, e pela Directiva 

92/43/CEE Anexos I. Para além dos impactes negativos sobre esta formação ribeirinha, chama-se ainda a 

atenção para os impactes pontuais resultantes da travessia da linha eléctrica sobre as formações sobreiral e 

carvalhal. Trata-se de dois habitats contemplados na Directiva 92/43/CEE - habitat 9330 e habitat 9230 pt2, 

respectivamente. Ambos têm elevado valor de conservação e albergam espécies com elevado estatuto de 

conservação, representando os bosques climácicos da região. 

 

5.8.2 Fase de construção 

  Acção 1.3 – Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. Dado que esta acção antecede a maior 

parte das acções com efeitos sobre a flora do local de estudo, o respectivo impacte será avaliado no 

âmbito dessas outras acções.  

  Acção 1.4 – Beneficiação dos acessos existentes e abertura de novos acessos viários. A construção 

de caminhos e acessos, temporários e/ou permanentes, determinará destruição da vegetação e/ou de 

elementos da flora local, devido à necessidade de corte e arranque no momento de construção. Na área 

de estudo estas afectações serão significativas se ocorrerem sobre sobreirais, carvalhais, ou sobre a 

vegetação ribeirinha, unidades relevantes e com maior valor conservacionista. Poderão ainda ocorrer 

afectações indirectas devido ao arrastamento de espécies vegetais provocado pela passagem da 

maquinaria na envolvência, com consequente perda e destruição de elementos vegetais, assim como 

impactes decorrentes da emissão de poeiras resultantes das movimentações de terra inerentes a este tipo 

de empreendimento. A emissão de poeiras para a atmosfera, que ocorrerá ao longo da rede de caminhos 

a utilizar na construção do AHE, pode afectar o coberto vegetal na medida em que reduz a capacidade 

fotossintética pela deposição do pó nas superfícies foliares. Estas afectações serão tanto mais gravosas 

quanto maior for o número de exemplares afectados. Tendo em conta que a maior parte dos acessos a 

utilizar na execução do AHE de Algoso-Senhora da Assunção já existe e que a unidade florística 

predominantemente afectada serão os matos, de baixo valor conservacionista, os impactes desta acção 

serão  negativos, pouco significativos, certos, permanentes/temporários, imediatos e reversíveis,  

  Acção 1.5 – Estaleiros. Instalação e actividade. Esta acção irá envolver, essencialmente, desmatações, 

corte de vegetação, limpeza e remoção da camada do solo superficial, actividades necessárias à 

instalação das edificações dum estaleiro, parque de material e equipamentos. A principal afectação sobre 
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a flora e vegetação resultará, assim, da destruição directa do coberto vegetal na zona de implantação dos 

estaleiros. Embora nesta fase do projecto não esteja completamente definida a localização definitiva de 

implantação do estaleiro, único ou principal, o local proposto no EVTE para a sua instalação, numa zona 

de maior acessibilidade e menores declives, com clareiras colonizadas por formações vegetais de menor 

valor conservacionista e fora do Sítio da Rede Natura, bem como a reduzida área que terá (estaleiro de 

pequenas dimensões), farão com que os impactes desta acção sejam pouco importantes. Estes impactes 

serão  negativos, pouco significativos, certos, temporários, imediatos e reversíveis.  

  Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. Esta acção implicará a construção de uma estrutura 

transversal sobre o rio Angueira que alterará o seu fluxo natural, modificando para jusante o regime de 

caudais e criando, para montante, um habitat de características lênticas. Dadas as suas dimensões, as 

afectações esperadas no momento da construção consistem na destruição da vegetação ribeirinha (na 

zona a inundar pela albufeira) numa extensão ao longo do rio Angueira de aproximadamente 400 m para 

montante do açude, correspondendo a uma área de margem de cerca de 0.47 ha. No global, os impactes 

resultantes desta acção são considerados significativos. Muito embora estejamos perante um vale muito 

encaixado, de declives acentuados e onde predomina o substrato rochoso (0.28 ha), o que resulta na 

insipiência do bosque ribeirinho existente, encontram-se neste troço de rio núcleos (0.031 ha) da 

comunidade arbustiva endémica Erici arboreae-Buxetum sempervirentis (habitat 5110 da Directiva 

92/43/CEE) que serão directamente afectados (ver Quadro 5.2). Deve, todavia, ser salientado que grande 

parte dos núcleos identificados de Buxus sempervirens no troço a inundar pela albufeira permanecerá 

intacta (0.065 ha), dado situarem-se acima do nível da albufeira que será gerada pelo açude no rio 

Angueira. No global, os impactes resultantes desta acção são considerados  negativos, significativos, 

certos, imediatos e irreversíveis; todavia, é esperado, a médio/longo prazo, o restabelecimento de 

vegetação ribeirinha acima do Nrn da albufeira e a manutenção dos núcleos de buxo existentes em torno 

da albufeira criada.  

  Acção 1.7 – Execução do circuito hidráulico. Dado que a quase totalidade do circuito hidráulico se fará 

através de túnel, os impactes na flora e vegetação centrar-se-ão no curto troço correspondente à conduta 

forçada (cerca de 150 m). É esperada a destruição directa do coberto vegetal ao longo de toda a extensão 

da conduta forçada (cerca de 0.15 ha), pois para a sua execução estão envolvidas operações de 

decapagem, escavação, terraplenagem e movimentação de terras. Uma vez que estas obras decorrem 

sobre uma área colonizada por matos, formação de reduzido valor conservacionista, os impactes 

originados são considerados  negativos, pouco significativos, permanentes, imediatos, certos e 

reversíveis a curto prazo. 

  Acção 1.8 – Execução da central e área envolvente. A construção da central hidroeléctrica envolve uma 

área de aproximadamente 16.9 x 27.7  468 m². O local para esta edificação é já conhecido, localizando-

se na margem esquerda do rio Angueira. Trata-se de uma área onde a vegetação existente não apresenta 

valor de conservação, encontrando-se ocupada fundamentalmente por matos que colonizam um antigo 
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lameiro, sendo marginada por uma vegetação ribeirinha esparsa. No global, os impactes serão  

negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. 

  Acção 1.9 – Arranjos exteriores do aproveitamento. As obras de acabamento e arranjos são 

consideradas benéficas a nível de flora e vegetação, desde que sejam usados materiais adequados, tais 

como camadas de solo superficial resultantes da escavação, que permitem melhorar as zonas de solo 

esquelético e reaproveitar em zonas degradadas as espécies de valor florístico arrancadas aquando das 

mobilizações de solo. Importa também nesta fase proceder a eventuais correcções nas obras de 

drenagem, evitando riscos de erosão, com a consequente perda de solo, e prevenindo o assoreamento do 

curso de água. Tratando-se de uma área onde as unidades florísticas (áreas agrícolas e matos) de baixo 

valor conservacionista têm uma elevada representatividade, considera-se importante enquadrar, nesta 

fase do projecto, a adopção de medidas de gestão que permitam um incremento qualitativo das áreas 

afectadas, designadamente a sua reconversão a longo prazo em unidades de maior valor, 

designadamente carvalhal ou sobreiral. O impacte para esta acção será  positivo, pouco significativo, 

certo, permanente, de médio prazo e irreversível. 

  Acção 1.10 – Ligação à rede eléctrica nacional. O presente projecto integra uma linha de ligação à rede 

eléctrica nacional. Assim, os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da construção dessa linha 

serão, sobretudo, resultantes da alteração e destruição da vegetação nas unidades florísticas identificadas 

ao longo do seu corredor. O principal impacte associado à implantação da linha estará relacionado com a 

construção dos apoios, que, no conjunto, afectarão apenas 0.34 ha (assumindo a implantação de apoios 

espaçados de 200 m). A sua construção irá envolver a destruição pontual da vegetação em pequenas 

áreas (64 m²/apoio) e decorre apenas sobre unidades de baixo valor de conservação - unidades agrícolas 

(9610 m) e pinhal (1030 m). Em termos globais, os impactes da implantação da linha são considerados  

negativos, pouco significativos, imediatos, certos, temporários e reversíveis a médio prazo. Não obstante, 

deverá proceder-se à selecção criteriosa dos locais de implantação dos apoios, sendo ainda aconselhável 

o recurso a caminhos já existentes, ou, na sua ausência, a seguir escrupulosamente as medidas de 

minimização propostas no presente EIA. 

 

5.8.3 Fase de exploração 

  Acção 2.2 – Operação e manutenção do aproveitamento. Durante a fase de exploração do AHE não se 

prevê que ocorram impactes sensíveis sobre a flora e vegetação local. As operações de manutenção do 

AHE muito raramente envolvem a movimentação de pessoas e máquinas que possam impedir o 

estabelecimento de plantas ou destruir regenerações. Estes aspectos assumem maior acuidade logo após 

a construção, na medida em que se encontra em curso o processo de colonização vegetativa, momento 

em que as plantas se encontram mais vulneráveis. 

  Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. No que diz respeito à unidade florística vegetação 

ribeirinha, localizada a jusante do açude, não são esperados impactes significativos. Estamos perante um 
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empreendimento que funciona a fio-de-água, característica que lhe confere uma alteração nos caudais 

naturais desprezível a jusante da restituição. Por outro lado, espera-se que o caudal ecológico permita 

manter a composição e estrutura da vegetação aquática e ribeirinha no troço do rio entre o açude e a 

restituição de caudais. Tais circunstâncias permitirão a manutenção das unidades existentes a jusante, 

prevenindo a atrofia de determinadas populações mais directamente dependentes do meio ribeirinho em 

detrimento de outras espécies de menor valor, pertencentes a fases de regressão destes sistemas 

(silvados ou matos). Os impactes esperados nesta fase serão  negativos, pouco significativos, 

prováveis, médio prazo e reversíveis. 

  Acção 2.10 – Presença da linha de transporte de energia. Durante a fase de exploração, alguns dos 

impactes originados na fase de construção da linha assumirão um carácter definitivo, nomeadamente nos 

espaços desmatados para a implantação dos apoios. No entanto, uma vez que se trata de áreas de 

reduzida dimensão (64 m²/apoio) e que, aquando da sua selecção em fase de projecto de execução da 

linha, deverão incidir preferencialmente sobre zonas desprovidas de elementos com valor 

conservacionista - independentemente da unidade florística onde se integram -, o impacte será negativo 

mas pouco significativo. Uma outra acção com potenciais impactes na flora associada à presença da linha 

diz respeito à manutenção do corredor sem árvores de grande porte. Assim, a vegetação de grandes 

dimensões que se pudesse desenvolver no corredor da linha seria arrancada durante a fase de 

exploração do AHE. No entanto, o impacte resultante destas acções de manutenção no corredor 

estabelecido para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção será nulo, uma vez que as árvores de maior 

porte existentes são sobreiros e carvalhos; estas são árvores de crescimento lento e que não atingem na 

região alturas que comprometam o bom funcionamento das linhas de transporte de energia eléctrica. Em 

termos gerais, o impacte desta acção será  negativo, pouco significativo, médio/longo prazo, certo, 

permanente e irreversível. 

 

5.8.4 Síntese dos impactos  

As principais acções geradoras de impacte corresponderão à fase de execução do AHE, 

nomeadamente as acções desenvolvidas na construção do açude no rio Angueira, da conduta forçada e da 

central hidroeléctrica, dos caminhos de acesso, do estaleiro, bem como as decorrentes da movimentação de 

pessoas e maquinaria necessárias à realização da obra e à instalação da ligação à rede eléctrica nacional, 

principalmente nas áreas de colocação dos apoios. Apenas se revelam de maior incidência as acções que 

dizem respeito à construção do açude e à formação da correspondente albufeira.  

A fase de exploração implicará pequenas afectações, cingindo-se às áreas onde se procedeu a 

edificações ou, pontualmente, no decorrer de acções de manutenção ou eventual reparação de alguma 

componente do Aproveitamento. 
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5.9 Impactos na fauna 

5.9.1 Considerações prévias 

As várias acções necessárias à construção, exploração e desactivação do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção podem gerar impactos de primeira ordem nos habitats existentes (sensu Petts, 1984), se não forem 

tomadas as devidas providências, que se irão propagar em impactos de ordem superior nas diferentes 

populações e comunidades animais presentes. Parte dessas acções podem também provocar afectações 

directas sobre algumas populações – provocando mortalidade imediata –, embora, fruto da mobilidade da 

maior parte das espécies, estes impactos sejam substancialmente menores quando comparados com os 

resultantes da modificação e destruição de habitats.  

 

5.9.2 Impactos na ictiofauna 

Neste item são avaliados os impactos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção sobre a ictiofauna, um 

dos grupos faunísticos potencialmente mais afectados pela construção e exploração do aproveitamento e um 

dos elementos biológicos utilizados na avaliação do estado ecológico das massas de água, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

5.9.2.1 Fase de construção 

 Acção 1.3 – Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. Esta operação perturbará localmente 

algumas zonas da margem do rio Angueira, em particular na zona que será inundada pela albufeira, 

reduzindo o número de zonas de abrigo para os peixes, sobretudo para as formas juvenis. No entanto, 

dada a estrutura habitacional do local de implantação do açude e da pequena zona a inundar pela 

respectiva albufeira, com margens constituídas sobretudo por rocha e com a existência de zonas de 

refúgio no próprio leito do rio criadas por substrato grosseiro e por detritos vegetais, o efeito dessa acção 

na ictiofauna do rio Angueira será reduzido. Esta acção pode também promover um aumento nos 

materiais em suspensão na água, reduzindo pontualmente a habitabilidade de alguns locais do rio 

Angueira para os peixes, embora as espécies presentes, predominantemente da família Cyprinidae, 

sejam tolerantes em relação a este factor. O impacto desta acção sobre a ictiofauna será pois  

negativo, pouco significativo, provável, permanente, imediato e reversível. 

 Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. Além do pequeno troço alterado permanentemente 

pela implantação do açude, o rio Angueira só será parcialmente desviado para a execução da obra (ver 

subcapítulo 3.4.1), o que pode potencialmente resultar em impactos negativos sobre a ictiofauna. 

Todavia, a inexistência de um desvio total do rio e o pequeno período de tempo em que a construção do 

açude se irá verificar (cerca de 3 a 4 meses) conduzem a um impacto  negativo, pouco significativo, 

provável, temporário, imediato e reversível. Acresce que a forte capacidade de deslocação da maior 
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parte das fases de vida dos peixes presentes (os ovos serão excepção) permitirá que estes se desloquem 

na busca de condições habitacionais mais favoráveis, se tal for, eventualmente, necessário.  

 Acção 1.7 – Execução do circuito hidráulico. A execução de um circuito hidráulico pode localmente 

disturbar o leito dos rios em que se desenvolve e, em consequência, o meio aquático, através do aumento 

da quantidade de materiais inorgânicos grosseiros no leito provenientes de quedas inadvertidas desses 

materiais durante a construção do circuito. No entanto, tendo em conta que o circuito hidráulico do 

aproveitamento em avaliação será executado em túnel e prevendo-se a cuidadosa remoção do material 

produzido durante a sua escavação, o impacto da acção sobre a ictiofauna será  negativo, pouco 

significativo, provável, temporário, imediato e reversível. 

 

5.9.2.2 Fase de exploração 

Os impactos que se registarão durante a fase de exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

sobre a ictiofauna terão carácter permanente e estarão associados, em particular, à presença do açude e à 

alteração do regime hidrológico, quer a montante, quer a jusante daquela estrutura.  

  Acção 2.3 – Presença do açude. A presença de uma infra-estrutura transversal num curso de água 

representa uma óbvia barreira no movimento das espécies piscícolas (e.g. Petts, 1984), sobretudo nas 

deslocações de jusante para montante. Em relação às espécies presentes no troço do rio Angueira em 

causa e com base na informação científica disponível, o barbo-comum e a boga do Norte são 

consideradas como espécies potamódromas, enquanto as outras apresentam um carácter mais ou menos 

sedentário. Consequentemente, o impacto potencial do efeito de barreira será maior para o barbo-comum 

do que para os outros taxa. De qualquer forma, o impacto do efeito de barreira será fortemente minorado 

pela prevista construção de um sistema de transposição para peixes no açude a implantar, acrescendo 

ainda como circunstâncias atenuantes do impacto a existência de zonas favoráveis para a desova das 

espécies potamódromas a jusante do local de implantação do açude e a montante da albufeira a criar (o 

que aliás a estrutura populacional das espécies nos vários troços de amostragem piscícola feitos na bacia 

do Sabor, com a presença em cada troço de várias classes de idade, incluindo indivíduos 0+, confirma, 

Hidroerg, 2007
1
). Em consequência, o impacto desta acção (somente na sua componente de efeito de 

barreira, já que a alteração do regime hidrológico provocada pelo açude será analisada na acção 

seguinte) será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e reversível, sendo 

significativo sem a existência de uma passagem para peixes no açude a implantar no rio Angueira.  

  Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. – O regime hidrológico natural é alterado a montante de 

um açude/barragem, com o aumento das características lênticas/lacustres em detrimento das 

características lóticas/fluviais (Petts, 1984, Thornton et al., 1990). Contudo, a intensidade da alteração nas 

condições hidráulicas está altamente dependente do funcionamento do sistema e da dimensão da 

                                                           
1
 Hidroerg, 2007. Estudo de Impacte Ambiental do AHE de Algoso.  
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albufeira. Em função da exploração a fio-de-água prevista, da pequena dimensão da albufeira criada e do 

seu modo de exploração as condições lênticas produzidas serão muito minoradas. Este facto permite 

limitar substancialmente os impactos sobre as espécies piscícolas dominantes – eminentemente 

adaptadas a sistemas lóticos, embora sobretudo o barbo-comum, mas também o escalo do Norte, 

ocorram com frequência em sistemas lênticos (Ferreira e Godinho 2002) –, reduzindo o sucesso de 

espécies introduzidas adaptadas a sistemas lênticos (Godinho et al., 1998). Não obstante, as duas 

espécies introduzidas e com ocorrência no local do açude poderão aumentar a sua abundância relativa. 

Por outro lado, a estrutura das populações piscícolas pode ser alterada na albufeira, eventualmente com a 

diminuição da abundância numérica das espécies presentes, mas com um aumento do tamanho médio 

dos exemplares, face às melhores condições de sobrevivência oferecidas e à maior longevidade média 

daí decorrente. Em conclusão, a montante do açude o aumento das características lênticas do sistema 

aquático em causa será amortecido pela reduzida dimensão do açude/albufeira e pelo seu modo de 

exploração, conduzindo a impactos pouco significativos sobre a comunidade piscícola actualmente 

existente no trecho em questão do rio Angueira.  

A jusante do açude do aproveitamento e até à secção de restituição da central o impacto sobre os peixes 

resultará da alteração do regime hidrológico natural do rio Angueira (Petts, 1984, Garcia de Jálon et al., 

1994). Todavia: i) o funcionamento do empreendimento, com descargas de superfície nos períodos de 

maior precipitação/caudal (cerca de 33 dias por ano em que se prevê que os caudais naturais afluentes 

excederão a soma do mais elevado caudal ecológico mensal com o caudal máximo turbinável, ou seja, 

excederão 9.98 m
3
/s – ver Capítulo 4); ii) a manutenção de caudais estivais eventualmente reduzidos, tal 

como em condições naturais (já que se o caudal afluente ao açude for nulo o caudal lançado para jusante 

será igualmente nulo); e iii) a existência de um regime de caudais ecológicos que, sendo compatíveis com 

as afluências naturais, variarão mensalmente entre 120 e 980 l/s o que permitirá recriar condições a 

jusante do açude semelhantes, na sua variabilidade anual e inter-anual, às do regime natural. 

Desta forma, os impactos sobre a comunidade piscícola – composta por espécies com estratégias de vida 

adaptadas a rios com características hidrológicas mediterrânicas, ou seja, com forte variabilidade 

temporal de caudais – podem ser considerados pouco significativos. Todavia e dado que a determinação 

de caudais ecológicos em rios mediterrâneos com ciprinídeos continua a ser um tópico pouco consensual 

(Godinho et al., 2014), sendo utilizados na sua definição métodos distintos, será proposta no presente EIA 

a monitorização dos peixes como forma de avaliar a capacidade do caudal ecológico proposto para 

manter a estrutura e o funcionamento da comunidade piscícola presente no troço do rio Angueira entre a 

zona de implantação do açude e o local onde se procederá a restituição dos caudais turbinados. A jusante 

da restituição, a variação de caudais (quando o AHE está a turbinar ou quando o não faz) irá produzir um 

pequeno troço onde a habitabilidade para as espécies presentes diminuirá. Todavia, face às 

características do rio no local, sobretudo a presença de substrato grosseiro no leito do rio, a relevância do 

impacto será minorada, já que esse substrato permite que em situação de descarga persistam no local 

zonas com velocidades de corrente reduzida, onde os peixes se podem refugiar. 
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Na presente acção avalia-se ainda o impacte do efeito armadilha (e consequente mortalidade) associado 

ao circuito hidráulico (tomada de água). Tendo em conta o desenvolvimento actual do projecto do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, a nível de estudo prévio, estima-se que a velocidade de escoamento na 

tomada de água da albufeira possa ser de 0.50 m/s (já considerando o efeito da grelha de protecção 

daquela tomada). Não obstante, para peixes adultos (> 15 cm de comprimento), a anterior velocidade não 

será impeditiva da sua deslocação, ou seja, não inviabilizará a sua fuga da zona da tomada de água. 

Refira-se, por exemplo, que é adoptado como velocidade sustentada de natação para Leuciscus leuciscus 

(espécie europeia aparentada com Squalius carolitertii) um valor de 4.6 x comprimento do exemplar/s, ou 

seja, 0.55 m/s para um exemplar com 12 cm (Bainbridge, 1961). Para algumas das espécies ibéricas, em 

parte presentes no local de estudo, as velocidades sustentadas de natação determinadas em ambiente 

controlado são comparáveis às antes referidas (Quadro 5.3). Observações de campo sugerem que 

algumas espécies de ciprinídeos ibéricos (e.g. Pseudochondrostoma duriensis) conseguem nadar a 

velocidades sustentadas superiores a 0.50 m/s (Santos et al., 2004).  

Quadro 5.3 - Velocidades críticas de natação sustentada para espécies ibéricas  

determinadas em ambiente controlado.  

 

Espécie 

 

Classe de dimensão (cm) 

Velocidade 

crítica (m/s) ± 

DP 

Refrência 

Pseudochondrostoma polylepis 11.7 - 31.2 0.70 ± 0.15 Romão et al., 2012 

Squalius carolitertii 5.5 - 21.0 0.54 ± 0.10 Romão et al., 2012 

Luciobarbus bocagei 15.6 - 50.9 0.81 ± 0.11 Mateus et al., 2008 

A capacidade natatória dos peixes está dependente da respectiva dimensão, pelo que para exemplares 

mais pequenos (juvenis ou espécies de menor dimensão média, como Squalius spp.) a sua menor 

capacidade natatória os torna mais susceptíveis a entrar involuntariamente no túnel. De qualquer modo, 

os requisitos habitacionais desses exemplares de menor dimensão (zonas de menor profundidade, junto 

às margens da albufeira) tornarão pouco frequente a utilização, pelos mesmos, do local onde se encontra 

a tomada de água (a soleira da grelha da tomada de água está a cerca de 1.8 m de profundidade em 

relação ao Nrn), reduzindo-se naturalmente a sua mortalidade potencial devida à passagem através do 

túnel e das turbinas. Por outro lado, a estratégia reprodutiva prolífica das espécies piscícolas presentes no 

local, fará com que um possível aumento da mortalidade devido ao funcionamento do AHE não seja 

relevante da dinâmica das populações presentes.  

Quanto à utilização de outros elementos ou mecanismos como forma de reduzir a entrada de animais no 

circuito hidráulico, para além da grelha metálica de protecção, estes encontram-se apenas parcialmente 

aferidos (por exemplo, barreiras de bolhas, barreiras eléctricas, barreira sonoras) e a sua eficácia relativa 
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é geralmente inferior à dos meios mecânicos (grelhas), não se tendo considerado nesta fase do projecto 

necessária a utilização deste tipo de equipamentos. De qualquer modo, a grelha do sistema de adução 

deverá ser monitorizada durante o funcionamento do Aproveitamento, para avaliar o seu efeito na 

mortalidade dos peixes.  

Em conclusão, a exploração que será feita do aproveitamento hidroeléctrico em avaliação resultará na 

manutenção de um regime de caudais a jusante do açude de Algoso-Senhora da Assunção, no rio 

Angueira, que, enquanto requisito fundamental, assegurará a variabilidade do regime fluvial  – 

mimetizando em parte a variabilidade do próprio regime natural – reduzindo, assim, os impactos do 

funcionamento do AHE sobre as espécies de peixes presentes. Por outro lado, tendo em conta a 

localização da tomada de água, as condições de escoamento na sua proximidade e a utilização de uma 

grelha com 2.5 cm de espaçamento, o efeito de armadilha sobre os peixes será pouco significativo. 

Assim, o impacto global desta acção sobre a ictiofauna será  negativo, pouco significativo, certo, 

permanente, imediato e reversível.  

 Acção 2.7 – Descarga de cheias. Pode-se considerar que a presente acção terá efeitos positivos sobre a 

ictiofauna, na medida em que contribui para a manutenção de um regime de grandes caudais no troço 

regularizado variável e que, parcialmente, recria a variabilidade do regime hidrológico natural, factor 

importante na ecologia das espécies presentes no local. As cheias que se verifiquem contribuirão, 

nomeadamente, para a redução da abundância relativa das espécies introduzidas, menos adaptadas às 

condições habitacionais do que as espécies nativas (e.g. Godinho et al., 2000). Assim, o impacto desta 

acção será  positivo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e reversível.   

 Acção 2.8 – Esvaziamento da albufeira. O esvaziamento da albufeira, embora improvável, poderá ter 

consequências sobre a comunidade presente, sobretudo se o esvaziamento for total ou quase total. Na 

eventualidade deste acontecimento deverão ser seguidas as indicações fornecidas no regulamento da lei 

da pesca (Lei n.º 2097 de 6 de Junho de 1958 e Decreto n.º 44623 de 10 de Outubro de 1962) referentes 

ao esvaziamento de albufeiras (http://www.icnf.pt/portal/pesca/gr/emara/resource/doc/implement-art-48), 

por forma a minimizar os riscos para a ictiofauna. De qualquer modo, a boa capacidade ecológica das 

espécies nativas presentes para responder em termos populacionais a fenómenos catastróficos, permitirá 

reduzir o impacto de um esvaziamento de emergência mal conduzido. O impacto global desta acção será 

 negativo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e reversível. 

 

5.9.2.3 Desactivação do aproveitamento 

A desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, desde que garanta um aumento da 

conectividade longitudinal terá um impacto sobre a ictiofauna:  positivo, pouco significativo, certo, 

permanente, médio/longo prazo, e irreversível. O aumento da conectividade longitudinal pode ser 
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conseguido através da remoção do açude e do tamponamento do túnel, ou, em alternativa, através da 

abertura permanente da descarga de fundo, procedendo igualmente ao tamponamento do túnel.  

 

5.9.2.4 Síntese dos impactos  

Em função da composição e do valor patrimonial/de conservação da comunidade piscícola existente 

no troço final do rio Angueira, da estratégia de vida das espécies presentes e da natureza do 

empreendimento, considera-se o impacto global sobre esta componente faunística como negativo, embora 

pouco significativo. 

 

5.9.3 Impactos na herpetofauna 

5.9.3.1 Considerações iniciais 

Na avaliação dos impactos ocasionáveis pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção na herpetofauna e 

sem prejuízo das especificidades inerentes à biologia e ecologia de cada espécie, os taxa (potencialmente) 

presentes na área de estudo foram agrupados em duas comunidades tipo: a comunidade aquática e ribeirinha 

(CA), da qual poderíamos tomar como tipo a rã-verde, e a comunidade terrestre (CT), tipificada, por exemplo, 

pelo sardão (Quadro 5.4). Tendo em conta a biologia dos anfíbios, todas as suas formas larvares são 

incluídas na comunidade aquática, mesmo quando os hábitos dos adultos são marcadamente terrestres, 

como é o caso da salamandra-comum ou do sapo-comum. 

Quadro 5.4 – Divisão das espécies de anfíbios e de répteis com ocorrência possível na zona de estudo em 

duas comunidades tipo. 

Comunidades 
aquáticas/ribeirinhas (CA) 

Mauremys leprosa, Rana perezii, Triturus boscai, Tiruturus marmoratus, 
Natrix maura, Natrix natrix e todas as formas larvares de anfíbios. 

Comunidades terrestres (CT) 

Alytes cisternasii, Bufo bufo, Bufo clamita, Salamandra salamandra, 
Lacerta lepida, Podarcis hispanica., Elaphe scalaris, Psammmodromus algirus, 
Psammmodromus hispanicus, Malpolon monspessulanus, Blanus cinereus, 
Tarentola mauritanica. 

 

5.9.3.2 Fase de construção 

 Acção 1.3 – Desmatação e limpezas superficiais dos terrenos. É no decorrer desta acção que se 

registam (ou pelo menos têm início) grande parte dos impactos sobre a herpetofauna verificados durante 

a fase de construção do aproveitamento, já que irão ser alterados e por vezes inutilizados alguns troços 

de habitat, nomeadamente ribeirinho. Esta acção irá promover a dispersão forçada dos indivíduos 

deslocados, podendo aumentar a competição nos habitats adjacentes. Todavia, tendo em conta: i) as 

áreas restritas afectadas por esta acção (1.28 ha de área inundada pela albufeira para o Nrn, 468 m
2
 

ocupados pela central hidroeléctrica e o facto do circuito hidráulico se desenvolver maioritariamente em 
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túnel, sem afectação de habitats) e ii) a existência de habitats semelhantes nas proximidades, não se 

prevêem impactos significativos sobre os répteis e anfíbios da zona de estudo. Os impactos serão  

negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e reversível, fazendo-se todavia 

sentir sobre as duas comunidades tipo. 

 Acção 1.4 – Beneficiação dos acessos existentes e abertura de novos acessos viários. Os impactos 

potenciais desta acção concentram-se na comunidade terrestre, sendo praticamente inexistentes sobre a 

comunidade aquática. Todavia, e tal como no caso anterior, a reduzida extensão da intervenção, 

nomeadamente tendo em conta a rede de acessos já existente (ver subcapítulo 3.6), determina a 

pequena intensidade do impacto, que se prevê seja  negativo, pouco significativo, certo, 

permanente, imediato e reversível.  

 Acção 1.5 – Estaleiros. Instalação e actividade. Tendo em conta que os exemplares de répteis e 

anfíbios do local de estaleiro já terão sido desalojados pela prévia limpeza superficial do terreno, o 

impacto da sua instalação será insignificante. Por outro lado, a área prevista para implantação do estaleiro 

único ou principal (subcapítulo 3.7.3) apresenta uma reduzida importância habitacional, dado ser 

ocupada por vegetação degradada e se situar junto à povoação de Algoso. As actividades associadas ao 

funcionamento do estaleiro poderão produzir algum impacto pelo acréscimo de tráfego, que incidirá, 

sobretudo, sobre as espécies de actividade diurna, uma vez que é provável que os trabalhos decorram 

somente durante o dia, afectando sobretudo a comunidade terrestre. Todavia, dada a pequena dimensão 

da área envolvida e o previsível aumento reduzido da actividade associada a uma obra desta dimensão, 

os impactos sobre a comunidade terrestre serão  negativos, pouco significativos, prováveis, 

permanentes, imediatos e reversíveis, sendo desprezáveis os efeitos sobre a comunidade aquática e 

ribeirinha. 

 Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. Em contraste com a acção anterior, esta incidirá 

quase em exclusivo sobre a comunidade aquática e ribeirinha. Esta execução irá alterar 

permanentemente o troço de habitat lótico onde se construirá a estrutura transversal, modificando as 

condições naturais desta zona. O impacto desta acção sobre os répteis e anfíbios será  negativo, 

significativo, certo, permanente, imediato e irreversível, embora se possa considerar que a dimensão 

(moderada) da estrutura a construir e o valor (médio) dos habitats presentes nesse local reduzam a 

magnitude do impacto previsto.  

 Acção 1.7 – Execução do circuito hidráulico. A presente acção terá efeitos sobre ambas as 

comunidades, embora principalmente sobre a terrestre. Assim, como no caso do estaleiro, o principal 

efeito desta acção ter-se-á gerado aquando da limpeza de terreno dos troços intersectados pelo circuito 

hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, embora fruto da concepção desse circuito, apenas a 

zona do emboquilhamento de jusante e o pequeno troço final do circuito – em conduta forçada, com 150 

m de comprimento – sejam afectados, tornando o impacto desta acção  negativo, pouco significativo, 

provável, permanente, imediato e reversível. 
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 Acção 1.8 – Execução da central e a área envolvente. Tendo em conta que a execução da central 

hidroeléctrica será antecedida de uma limpeza prévia da zona (cujo impacto foi já antes analisado) e, 

sobretudo, a diminuta dimensão do edifício a implantar, os impactos serão  negativos, pouco 

significativos, prováveis, permanentes, imediatos e reversíveis, fazendo-se sentir igualmente sobre 

as duas comunidades. 

 

5.9.3.3 Fase de exploração 

 Acção 2.1 – Produção de energia. Não obstante o ruído e a variação de temperatura que decorrem do 

funcionamento das duas turbinas instaladas, estes restringem-se ao interior do edifício da central, 

admitindo-se que tal funcionamento possa induzir um impacto mínimo na actividade da herpetofauna, que 

será  negativo, pouco significativo, improvável, permanente, imediato e reversível.  

 Acção 2.3 – Presença do açude. Nesta acção será avaliado o efeito de barreira do açude a construir, 

sendo os restantes impactos associados à presença dessa estrutura no rio Angueira avaliados na acção 

“alteração do regime hidrológico”. A presença do açude do aproveitamento irá dificultar a movimentação 

longitudinal ao longo do rio, sobretudo para montante, das populações de algumas das espécies 

presentes, embora se possa antecipar a utilização das passagens para fauna por algumas espécies, 

sobretudo da que será construída na margem esquerda. Por outro lado, a dimensão do açude e o seu 

regime de funcionamento a fio-de-água promovem um efeito de retenção reduzido para o material 

orgânico circulante no rio Angueira, não provocando uma grande alteração da produtividade potencial do 

troço regularizado (sobretudo a jusante da restituição) e, em consequência, não limitando 

significativamente o valor alimentar do troço regularizado para a comunidade aquática. O impacto global 

do açude (efeito de barreira) sobre a comunidade aquática e ribeirinha será assim  negativo, pouco 

significativo, certo, permanente, a médio e longo prazo e irreversível, não se prevendo impactos 

sobre a comunidade terrestre.  

 Acção 2.4 – Presença do circuito hidráulico. Embora o circuito hidráulico de um AHE possa produzir 

impactos significativos sobre as comunidades terrestres, ao limitar a sua mobilidade nas vertentes por 

onde se desenvolve, as características particulares do circuito do AHE de Algoso-Senhora da Assunção  – 

quase todo a executar em túnel – fazem com que o impacto sobre a comunidade terrestre seja  

negativo, pouco significativo, provável, permanente, imediato e irreversível. Não se prevêem 

impactos sobre a comunidade aquática e ribeirinha. 

 Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. A presença de uma nova massa de água com algumas 

características lênticas a montante do açude poderá ter alguns efeitos positivos sobre a comunidade 

aquática e ribeirinha, sobretudo num curso de água com alguma irregularidade hidrológica. Por outro lado, 

a jusante do açude, um conjunto de factores, de que se salientam: i) a exploração do AHE a fio-de-água; 

ii) a muito reduzida capacidade de retenção da albufeira; iii) a garantia de caudais ecológicos no troço 
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regularizado; e iv) a descarga de volumes superiores ao caudal reservado durante os períodos de cheia 

(em média, pelo menos durante 33 dias/ano) e a eventual manutenção de volumes de água inferiores no 

período estival (mas semelhantes aos que naturalmente existiriam no rio), conduzem à recreação de um 

regime de caudais na zona regularizada que apresentará alguma semelhança, na sua variabilidade anual 

e inter-anual, com o regime natural. A alteração do regime hidrológico na zona de restituição, dado o 

regime de funcionamento do empreendimento, não provocará impactos significativos a jusante, embora 

na proximidade da restituição as variações bruscas de caudal registadas durante a produção de energia 

reduzam a habitabilidade dessa zona para a comunidade aquática e ribeirinha. No global, a alteração do 

regime hidrológico natural a jusante do aproveitamento produzirá sobre a comunidade aquática impactos 

 negativos, pouco significativos, prováveis, permanentes, imediatos e reversíveis. Não se 

prevêem impactos sobre a comunidade terrestre. 

 Acção 2.7 – Descarga de cheias. Pelo papel que a descarga das cheias naturalmente formadas pode 

desempenhar na manutenção de um regime de caudais no troço regularizado que mantenha alguma da 

sua variabilidade natural, o efeito desta acção será positivo na comunidade aquática e ribeirinha, embora 

no imediato possa provocar alguns efeitos negativos, nomeadamente o desalojamento temporário de 

alguns indivíduos. No global, considera-se esta acção sem impacto sobre a herpetofauna da zona de 

estudo. 

 Acção 2.8 – Esvaziamento da albufeira. O esvaziamento eventual e esporádico da albufeira gerada pelo 

açude irá provocar um impacto negativo sobre a comunidade aquática e ribeirinha entretanto estabelecida 

na massa de água criada. Todavia, desde que esse esvaziamento se faça fora da época de reprodução 

dos anfíbios (Março a Julho), o impacto desta acção será  negativo, pouco significativo, certo, 

temporário, imediato e reversível.  

 Acção 2.9 – Utilização da albufeira para outros fins. Caso se consiga manter a albufeira livre de 

espécies piscícolas predadoras como o achigã (Micropterus salmoides) e a lucio-perca (Sander 

lucioperca), cujo aparecimento está muitas vezes ligado a povoamentos ilegais realizados por 

pescadores, o impacto desta acção sobre a comunidade aquática será  negativo, pouco significativo, 

improvável, permanente, a médio prazo e reversível. 

 

5.9.3.4 Síntese dos impactos  

Sumarizam-se, neste subcapítulo, os impactos sobre as espécies de répteis e anfíbios mais sensíveis, 

identificando-se também as acções que podem ter reflexos mais salientes sobre as mesmas. 

 Alytes cisternasii – Dado habitar normalmente as margens de cursos e planos de água, não sofrerá 

uma redução muito significativa do seu habitat. A redução dos habitats existentes poderá ainda ser 

compensada através da reposição da vegetação ribeirinha ao longo do novo plano de água criado pelo 

açude do aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção.  
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 Rana perezi, Triturus marmoratus e Mauremys leprosa – Os hábitos de vida destas espécies, 

intimamente ligados ao meio aquático, poderão ser favorecidos pela presença da albufeira, embora a 

presença do açude possa limitar os movimentos de dispersão destas espécies. 

 As formas larvares de todos os anfíbios serão beneficiadas pela presença da albufeira, embora seja de 

acautelar a introdução ilegal de espécies piscícolas exóticas, que poderiam causar impactos negativos. 

Em conclusão, é possível afirmar que o aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção 

irá afectar áreas reduzidas que não constituem parcelas significativas da área de distribuição nacional de 

todas as espécies que se assumiu poderem ocorrer no local de implantação do projecto. A natureza dos 

trabalhos envolvidos nas fases de construção e exploração do empreendimento é também tal que provoca 

pouca perturbação nas populações de répteis e anfíbios, para além do impacto causado pela destruição dos 

habitats nos locais de implantação de estruturas e acessos. Este conjunto de considerações justifica a 

previsão de um impacto global reduzido, embora negativo sobre as comunidades existentes, em resultado da 

construção e funcionamento do aproveitamento.  

 

5.9.4 Impactos na avifauna  

5.9.4.1 Considerações prévias 

 A presença do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no interior dos limites da ZPE Sabor Maçãs e 

IBA PT004 justifica uma análise mais detalhada dos prováveis impactos nesta componente faunística, 

especialmente sobre algumas das espécies ali presentes e com estatuto de conservação mais elevado. 

Assim, como base para a avaliação de impactos, procedeu-se à determinação das distâncias relativas de 

várias componentes do projecto aos locais mais importantes para a avifauna, designadamente, aos pontos de 

nidificação referenciados nas imediações do trecho em avaliação do rio Angueira (ver Figura 4. 41). Como 

componentes do projecto foram seleccionados o açude, a central hidroeléctrica, o estaleiro e ainda dois 

pontos da albufeira a criar localizados, um, na extremidade de montante do plano de água e, outro, 

sensivelmente a meio do comprimento daquele plano.  

As distâncias em metros (a distância menor ao local de nidificação mais próximo a cada uma das 

componentes do AHE) obtidas constam do Quadro 5.5, tendo sido utilizados como base os elementos 

fornecidos pelo ICNF, ou seja: dois ninhos alternativos de águia de Bonelli, dois locais de nidificação 

alternativos de Britango, três ninhos alternativos de águia-real e um local de nidificação de espécie 

desconhecida (possivelmente de cegonha-negra).  

De acordo com o Quadro, verifica-se que a menor distância (potencialmente mais impactante) ocorre 

entre o ponto considerado na extremidade de montante da albufeira e o ninho possivelmente de cegonha-

preta, embora tal ninho não seja submerso e não tenha sido ocupado recentemente (desde a década de 70 do 

século passado). Salienta-se, ainda, que as outras distâncias médias inferiores a 1 km ocorrem entre aquele 

local de nidificação e, tanto o açude, como o ponto considerado sensivelmente a meio do desenvolvimento da 
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albufeira, bem como entre um dos locais alternativos de nidificação para a águia-de-Bonelli e as zonas de 

implantação do açude e da central. O estaleiro, particularmente pertinente devido à previsível presença 

humana frequente durante a construção do empreendimento, insere-se, em média, a mais de 2200 m das 

áreas de nidificação das quatro espécies rupícolas localmente ocorrentes.  

Quadro 5.5 – Menor distância de várias componentes do projecto em avaliação a locais potenciais de 

nidificação de quatro espécies rupícolas (m). 

Espécie 

Localização 

Açude Central Estaleiro 

Albufeira 

Metade do 

desenvolvimento 

Extremidade de 

montante 

Águia de Bonelli 775 550 1825 1025 1275 

Britango 1125 1250 1425 1375 1200 

Águia real 4350 2650 3500 3750 4000 

desconhecida/cegonha-       

-negra 
500 2100 2400 250 10 

 

5.9.4.2  Fase de construção 

 Acção 1.3 – Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. A presente acção terá impacto nas 

comunidades de aves pelo decréscimo da área ocupada por alguns dos habitats da zona de estudo e pela 

perturbação que causa, resultante da acção de homens e de máquinas. Em relação à afectação de 

habitats, tendo em consideração as reduzidas áreas influenciadas por estas acções e a boa 

representatividade dos principais biótopos presentes – matos e zonas agrícolas – na zona de estudo e na 

região envolvente, as espécies avifaunísticas eventualmente deslocadas com alguma facilidade ocuparão 

habitats adjacentes de características similares, salientando-se que nenhum dos locais importantes para a 

nidificação das espécies rupícolas que se reproduzem no local não será intervencionado no âmbito da 

construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. As movimentações de alguns exemplares da 

avifauna poderão provocar um incremento na competição inter e intra-específica entre os exemplares 

deslocados e os residentes nos habitats circundantes, que no entanto não se deverá traduzir em 

perturbações significativas na pequena área inundada pela albufeira (1.28 ha, dos quais cerca de metade 

corresponde ao actual leito do rio Angueira), já que na área de implantação da central a desmatação será 

muito pouco expressiva. Tal facto faz com que o potencial aumento das relações de competição não se 

venha a traduzir em perturbações significativas da dinâmica das populações presentes, mesmo para 

espécies com comportamentos territoriais, como algumas rapinas (e.g., águia-real e águia-de-Bonelli). 

Estas espécies possuem áreas vitais alargadas e que frequentemente não se sobrepõem, o que 
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dificultaria a sua deslocalização caso a área a desmatar fosse mais ampla. Em relação ao corte da 

vegetação ribeirinha e ao seu impacto nas comunidades de aves arborícolas, ocorrerá previsivelmente um 

fenómeno semelhante ao anteriormente descrito, com a deslocalização dos indivíduos para habitats 

similares contíguos à área a desmatar. Sobre o incremento da actividade humana associado à presente 

acção, salienta-se que, de acordo com o cronograma de obra apresentado, estas acções decorrerão em 

parte fora da época sensível para a nidificação das espécies rupícolas presentes no local, reduzindo, 

desta forma, o impacto desta acção. Assim, os impactos sobre as aves resultantes desta acção são 

considerados como  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e 

reversíveis. A duração do impacto – permanente – restringe-se unicamente à zona a inundar pela 

albufeira e à zona onde será edificada a central, uma vez que nas restantes (e.g., estaleiro e 

escombreiras) as comunidades vegetais deverão recuperar após a cessação das actividades construtivas, 

permitindo o restabelecimento das suas valências habitacionais. 

 Acção 1.4 – Beneficiação dos acessos existentes e abertura de novos acessos viários. Esta acção 

terá impacto na avifauna pelo incremento da actividade humana associada às obras de construção dos 

novos acessos, ainda que de curta extensão, e da beneficiação dos existentes, já que os impactos 

inerentes à desmatação e limpeza superficial do terreno foram considerados no subcapítulo anterior. A 

presente acção pode causar perturbações no comportamento de algumas aves (e.g., possível deserção 

de ninhos) e na utilização dos habitats adjacentes às vias de acesso; no entanto, a reduzida expressão 

espacial e temporal desta actividade tornará o seu impacto sobre as comunidades avifaunísticas muito 

pouco significativo, até porque a maior parte dos acessos a utilizar já existem, requerendo somente 

pequenas acções de beneficiação. Desta forma, o impacto da presente acção sobre a avifauna é assim 

avaliado como  negativo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e reversível.  

 Acção 1.5 – Estaleiros. Instalação e actividade. A presente acção poderá afectar as comunidades 

avifaunísticas pelo incremento da actividade humana (e.g., aumento da circulação de pessoas/viaturas e 

do nível do ruído) nas zonas de estaleiro, já que o impacto resultante da desmatação e limpeza superficial 

do terreno foi abordado na acção 1.3. Com a localização prevista do estaleiro principal e face às suas 

reduzidas dimensões e à implementação escrupulosa das medidas de minimização propostas (ver 

Capítulo 6 do EIA), os impactos expectáveis sobre as comunidades de aves serão reduzidos e limitados 

maioritariamente ao período de construção do AHE. De referir que o local proposto para o estaleiro, além 

de ser fora do Sítio da Rede Natura dista em média dos locais de nidificação das espécies de aves 

rupícolas mais de 2.2 km. O impacto será assim  negativo, pouco significativo, certo, temporário, 

imediato e reversível. 

 Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. A influência desta acção sobre as ornitocenoses 

resultará maioritariamente do incremento da actividade humana na zona do açude, isto para além da 

destruição dos habitats aquáticos e ribeirinhos que serão inundados pela albufeira criada, cujo impacto foi 

descrito na acção 1.3. O fecho parcial e temporário do leito do rio Angueira no local de implantação do 
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açude, dada a sua pequena extensão e limitação temporal, não deverá provocar outros impactos que não 

tenham já sido induzidos pelo incremento de actividade na zona. Concretamente para o melro-de-água, 

ocorrerá durante este período um decréscimo das condições de habitabilidade no troço afectado. Tendo 

em atenção estas condicionantes e o facto de que o período mais perturbador desta acção, referente à 

escavação das fundações do açude, decorrer, de acordo com o cronograma proposto para a construção 

do AHE, maioritariamente fora do período sensível para a nidificação das espécies rupícolas, os impactos 

da presente acção serão  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e 

reversíveis.  

 Acção 1.7 – Execução do circuito hidráulico. Como grande percentagem do circuito hidráulico será 

construída em túnel – aprox. 1615 m –, esta acção ocasionará um pequeno aumento da 

actividade/perturbação humana. Será sobretudo na zona da conduta forçada – extensão de aprox. 150 m 

– e nos emboquilhamentos do túnel, que se pode gerar algum impacto sobre a ocupação das áreas 

circundantes pelas aves; contudo, a restrição espacial e temporal (ver cronograma da obra no Capítulo 3 

do EIA e cronograma detalhado no Capítulo 6) desta acção reduzirá o seu impacto potencial, mesmo 

para as espécies mais sensíveis. Além disso, o local de inserção do emboquilhamento de jusante e da 

conduta forçada correspondem a áreas com maiores índices de degradação e significativa presença 

humana (associada ao viaduto da EN 219 sobre o rio Angueira), reduzindo os impactos desta acção. Por 

outro lado, o material a ser retirado do túnel mais o sobrante das outras componentes do circuito será 

colocado num local adequado fora dos limites do Sítio Natura 2000, de acordo com as medidas de 

minimização enunciadas no Capítulo 6. O recurso controlado a explosivos a céu aberto – indispensável 

para a construção dos emboquilhamentos do túnel – poderá vir a ser outra fonte perturbadora para as 

espécies mais exigentes, mas desde que os rebentamentos decorram fora do seu período de nidificação, 

tal como previsto no cronograma detalhado proposto, os impactos serão consideravelmente reduzidos. Os 

impactos desta acção sobre a avifauna são considerados, globalmente, como  negativos, pouco 

significativos/significativos (na zona do emboquilhamento de jusante, por onde se prevê a retirada da 

maior parte dos produtos resultantes da escavação), certos, temporários, imediatos e reversíveis.  

 Acção 1.8 – Execução da central e área envolvente. Esta acção ocasionará um acréscimo temporário 

da actividade humana na zona de obra, provocando também a destruição permanente dos habitats no 

local que irá ser afectado. Face à reduzida área de construção – 468 m
2 

ao nível do piso térreo – e ao seu 

reduzido valor habitacional, o impacto será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, 

imediato e reversível. Em relação à duração, ressalva-se que o aumento dos níveis de actividade terá 

um impacto temporário. 

 Acção 1.10 – Ligação à rede eléctrica nacional. No decurso da instalação da linha de transporte de 

energia produzida na central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção não são expectáveis impactos 

diferentes dos previstos para a acção 1.4. Estes impactos são mais limitados, sendo restritos às zonas 

dos apoios dos postes, que no interior da ZPE/IBA (numa extensão intersectada de apenas 280 m – ver 
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Capítulo 3), ficarão colocados nas imediações da estrada nacional anteriormente mencionada. Deste 

modo, o impacto sobre a avifauna será  negativo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e 

reversível. 

 

5.9.4.3  Fase de exploração 

 Acção 2.3 – Presença do açude. Embora o efeito barreira que uma estrutura física transversal exerce 

num sistema fluvial possa ser importante na dinâmica das populações de algumas aves que utilizam o 

curso de água, no caso concreto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção vários factores tornam esse 

eventual dano pouco significativo. De facto, a pequena dimensão da albufeira (1.28 ha dos quais mais de 

metade corresponde ao actual leito do rio Angueira) e o seu regime de funcionamento a fio-de-água 

promovem um efeito de retenção muito reduzido para o material orgânico (e nutrientes) circulante no rio 

Angueira, não provocando uma alteração significativa da produtividade potencial do troço regularizado – 

sobretudo para jusante da restituição – e, em consequência, da sua capacidade de sustentação para as 

espécies de aves que se alimentam de organismos aquáticos. Especificamente para o melro-de-água, o 

efeito de retenção potencial de uma albufeira pode causar indirectamente impactos negativos, com a 

diminuição do fluxo de material vegetal proveniente da vegetação ribeirinha, que através do 

processamento biológico natural do rio é transformado posteriormente em alimento (i.e. 

macroinvertebrados bentónicos), além de que o incremento da profundidade diminuirá a acessibilidade ao 

fundo do curso de água, onde o melro-de-água captura as suas presas. Adicionalmente, a criação de uma 

albufeira, com a passagem de um sistema lótico a um sistema lêntico, pode provocar também impactos 

em populações de algumas aves, em virtude da diminuição do valor habitacional – a nível alimentar e/ou 

de refúgio – do troço a inundar. Relativamente às espécies de grande porte, como nenhum local de 

nidificação será destruído, o impacto da presença da albufeira resultará numa ligeira redução das suas 

áreas de alimentação. De referir ainda que durante a exploração do AHE a presença humana será muito 

reduzida na zona do açude e da albufeira.  

A criação da albufeira poderá, todavia, também apresentar alguns benefícios, sobretudo nos períodos do 

ano em que o caudal do rio é mais baixo, representando um habitat alternativo para algumas espécies de 

aves aquáticas (residentes e invernantes). De qualquer forma, a pequena dimensão da futura albufeira 

torna os impactos – positivos e negativos – pouco significativos, ainda para mais afectando uma zona com 

biótopos aquáticos e ribeirinhos semelhantes nas proximidades da área a inundar. Assim, o impacto 

global desta acção sobre as comunidades avifaunísticas será  negativo, pouco significativo, certo, 

permanente, imediato e reversível. 

 Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. Os impactos desta acção poderão ser sentidos 

essencialmente pelo melro-de-água, apesar de outros taxa que utilizem a secção fluvial regularizada (e.g., 

guarda-rios) poderem vir também a ser afectados. O impacto da criação do regolfo associado à presença 

do açude, com o consequente efeito barreira face ao material orgânico transportado na ribeira foram já 
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referidos na acção 2.3. A regularização do caudal que se verifica, quer entre o açude projectado e a zona 

de restituição (extensão de 2.32 km), quer para jusante desta, promoverá modificações nas condições de 

profundidade e de velocidade da corrente, alterando o valor habitacional do curso de água. Todavia, tendo 

em consideração: i) a reduzida capacidade de retenção do açude (ocorrerão descargas de superfície em 

média, pelo menos durante 33 dias/ano) e o seu funcionamento a fio-de-água e ii) a manutenção de 

caudal ecológico no troço entre o açude e a restituição, é de antever a manutenção das condições médias 

de habitabilidade na zona regularizada para as aves – particularmente o melro-de-água – e, assim, um 

impacto reduzido da alteração do regime hidrológico natural para jusante do açude. Desta forma, o 

impacto da presente acção será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e 

reversível. Este impacto deverá todavia ser confirmado durante a monitorização da fase de exploração do 

empreendimento. 

 Acção 2.7 – Descarga de cheias. Pelo contributo desta acção para a manutenção de um regime variável 

de caudais no troço regularizado, que em certa medida irá contribuir para a mimetização do regime 

hidrológico natural, o impacto será  positivo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e 

reversível.   

 Acção 2.8 – Esvaziamento da albufeira. Esta eventual e pouco provável acção provocará impactos 

negativos sobre as aves aquáticas que possam eventualmente vir a utilizar a albufeira, embora a sua forte 

limitação temporal rara frequência com que decorrerá, reduzam a magnitude do seu impacto potencial. 

Para o melro-de-água, o esvaziamento poderá decrescer temporariamente o valor habitacional do troço 

regularizado mas pode a médio prazo induzir benefícios para as suas populações, pela melhoria das 

condições de habitabilidade na secção do rio Angueira em avaliação. É previsto um impacto global desta 

acção  negativo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e reversível. 

 Acção 2.9 – Utilização da albufeira para outros fins. Considerando a limitação que a dimensão 

moderada da albufeira impõe ao tipo de actividades recreativas passíveis de aí virem a ser concretizadas, 

os seus impactos sobre a avifauna, particularmente nas aves aquáticas mas também sobre os habitats 

envolventes, serão reduzidos. Devido à pequena área da albufeira e os difíceis acessos à mesma, a 

pesca desportiva será a actividade com maior probabilidade de sofrer um incremento no local. Este 

desporto é uma prática frequente na região em avaliação mas com pequenos efeitos perturbadores, que 

se farão sentir essencialmente num incremento ligeiro no nível do ruído produzido, o que provocará um 

impacto insignificante na habitabilidade da zona para as aves. O impacto será  negativo, pouco 

significativo, certo, temporário, imediato e reversível. De qualquer modo e a apesar da zona em 

causa ser já utilizada pelos locais como local de lazer (para pesca e banhos), poderá ser considerado 

importante restringir, por razões de conservação, a presença humana no local, para o que poderá ser 

conveniente condicionar o acesso viário ao local.  

 Acção 2.10 – Presença da linha de transporte de energia. O impacto decorrente da presença das 

linhas de transporte de energia pode ser significativo – principalmente pelo risco de electrocussão mas 
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também pelo de colisão – para alguns grupos de aves, em particular nas espécies de grande porte 

(e.g., Matos, 1997; Bevanger, 1999; Infante et al., 2005, ICNB, 2010), como é o caso de alguns taxa mais 

ameaçados da ZPE/IBA do Sabor Maçãs. No entanto face: i) à extensão aérea da linha associada ao AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção (aprox. 10.6 km); ii) ao enterramento do seu percurso inicial, contido na 

Zona de Protecção ao Património Natural de Algoso, iii) à extensão da mesma que se desenvolve no 

interior da ZPE e iv) ao cumprimento escrupuloso do conjunto de medidas de mitigação propostas para 

esta infra-estrutura (descritas pormenorizadamente no Capítulo 6 do EIA), o impacto gerado será  

negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e reversível. Este impacto deverá ser 

monitorizado durante a fase de exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

5.9.4.4  Desactivação do aproveitamento 

Em termos de impacto positivo, sobressai a recuperação do caudal natural do rio Angueira, embora 

seja antecedido de um período de ajuste ecológico – que não deverá apresentar uma duração muito 

prolongada – para as comunidades avifaunísticas presentes. A recuperação do caudal natural poderá ser 

obtida através da remoção do açude e do tamponamento do túnel, ou através da abertura permanente da 

descarga de fundo, procedendo-se igualmente ao tamponamento do túnel. No que respeita às restantes 

infra-estruturas, não estão previstos impactos pela sua não remoção do terreno, com excepção da linha de 

transporte da energia produzida, caso seja mantida integrada na rede eléctrica nacional. Por tudo isto, e 

desde que a linha seja removida, o impacto da desactivação do empreendimento será  positivo, 

significativo, provável, permanente, imediato e reversível. 

 

5.9.4.5  Síntese dos impactos 

A grande sensibilidade e importância para a conservação de espécies rupícolas que estiveram na base 

da criação da ZPE e IBA Sabor Maçãs, justificou que lhe tivesse sido efectuada uma referência especial na 

caracterização da situação de referência e na avaliação dos impactos do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, sendo de realçar a presença de algumas espécies de grande porte que nidificam nas envolventes 

próximas da área em avaliação. Por tudo isto, é esperado que no decorrer da fase de construção os maiores 

impactos sobre estes taxa resultem do incremento da actividade antrópica nas zonas de obra e da 

alteração/destruição de alguns biótopos, especialmente na zona a inundar pela albufeira. O incremento da 

perturbação sobre estes taxa poderá resultar em deslocalizações de alguns exemplares – que podem ser 

pontuais ou mais prolongadas – que só serão revertidas após a cessação das actividades construtivas.  

A reduzida expressão espacial e temporal das construções com impactos na comunidade avifaunística 

permite reduzir o significado dos impactos negativos, que, além do mais e na maior parte dos casos, 

apresentam um carácter temporário. Deve, contudo, ser cumprido o cronograma de execução da obra, 

estabelecido de modo a salvaguardar os períodos mais críticos para as aves de grande porte (ver Capítulo 6).  
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Durante a fase de exploração a perturbação verificada durante a construção cessará – com o eventual 

regresso de alguns exemplares afastados durante a fase anterior –, exceptuando uma potencial maior 

utilização do acesso melhorado ao açude por parte das populações; tal como referido anteriormente, este 

acesso poderá, por razões de conservação, ser restringido. O impacto mais expressivo da exploração do 

Aproveitamento estará associado à presença da linha de transporte de energia. Todavia, o enterramento do 

troço inicial da linha e o cumprimento escrupuloso das medidas mitigadoras propostas tornarão o respectivo 

impacto não muito significativo. 

 

5.9.5 Mamofauna 

5.9.5.1 Fase de construção 

 Acção 1.3 – Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. Esta acção poderá indirectamente 

provocar impactos nas comunidades de mamíferos pela diminuição da área ocupada por alguns dos 

habitats existentes na área em avaliação. Nas zonas de intervenção directa – açude, central e conduta 

forçada – a presente medida pode provocar também a mortalidade de alguns indivíduos pertencentes a 

espécies de vida hipógea, particularmente micromamíferos. A área reduzida em que estas acções irão 

decorrer e a boa representatividade dos biótopos afectados na zona de intervenção, deverão resultar no 

desalojamento de um reduzido número de indivíduos, que se poderão deslocar para habitats idênticos 

existentes nas proximidades das áreas afectadas. Em concreto, para uma das espécies importantes em 

termos de impactos neste grupo faunístico – a toupeira-de-água – a presente acção não acarreta 

impactos de magnitude muito elevada, pois apenas provocará a alteração/destruição de uma pequena 

faixa de vegetação ribeirinha, com a eventual destruição de alguns locais de abrigo/reprodução. 

Relativamente aos quirópteros que eventualmente possam utilizar a área de influência do AHE, com a 

desmatação poderá ocorrer um decréscimo do habitat de alimentação; contudo, dada a reduzida 

dimensão do regolfo e da área ocupada por mata ripária – que é esparsa – é previsível que as condições 

de alimentação para estes taxa permaneçam aceitáveis. Os impactos desta acção sobre os mamíferos 

são assim considerados como  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e 

reversíveis. É igualmente de assinalar que a duração – permanente – é referida somente em relação à 

zona a inundar pela albufeira e onde será edificada a central, já que nas restantes áreas (e.g., estaleiros, 

escombreiras, parque de máquinas) a vegetação se irá desenvolver após a execução da obra, podendo, 

se bem conduzida (ver Capítulo 6), vir a reproduzir as condições de habitat iniciais. 

 Acção 1.4 – Beneficiação dos acessos existentes e abertura de novos acessos viários. A presente 

actividade poderá gerar impactos através do aumento da actividade humana ligada a estas acções – o 

que pode perturbar temporariamente o biótopo de algumas espécies – e das actividades inerentes à obra, 

que podem provocar a deslocação, ou mesmo eliminação, de alguns exemplares de espécies de vida 

hipógea. Todavia, a forte limitação espacial desta acção, derivada da existência de bons acessos à zona 

de obra da reduzida necessidade de construção de novos caminhos fazem prever um impacto reduzido 
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sobre as comunidades de mamíferos. O impacto desta medida será assim  negativo, pouco 

significativo, certo, temporário, imediato e reversível. 

 Acção 1.5 – Estaleiros. Instalação e actividade. O impacto da desmatação e limpeza superficial do 

terreno foi já abordado na acção 1.3 antecedente, pelo que a presente acção pode acarretar outros 

impactos resultantes do incremento da actividade antrópica e da circulação de veículos na zona do 

estaleiro. Tendo em consideração: i) a pequena dimensão das estruturas a construir e ii) a prevista 

localização do estaleiro principal, que não afectará qualquer zona considerada importante em termos 

habitacionais, os impactos esperados sobre os mamíferos serão reduzidos. Desta forma, os impactos 

previstos são  negativo, pouco significativo, certo, temporário, imediato e reversível. 

 Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. O impacto desta acção sobre as comunidades de 

mamíferos resultará, principalmente, da destruição permanente dos habitats aquáticos e ribeirinhos que 

serão submersos pela albufeira. Como esta área será previamente desmatada, os respectivos impactos 

foram já analisados na acção 1.3. O desvio temporário e parcial do curso do rio Angueira no local de 

edificação do açude não provocará impactos para além dos que tenham entretanto sido provocados pelo 

incremento de actividade nessa frente de obra, embora a pequena extensão e limitação temporal desta 

medida não faça prever qualquer impacto significativo. Os impactos previstos para esta acção serão 

assim  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e reversíveis.  

 Acção 1.7 – Execução do circuito hidráulico. A presente acção pode ocasionar alguns impactos em 

consequência do incremento da actividade humana nos locais da obra e da destruição de habitats nas 

zonas dos emboquilhamentos e por onde o circuito hidráulico se irá desenvolver em conduta forçada – 

extensão de aprox. 150 m –, sendo que a afectação de biótopos será diminuta por estas áreas serem 

reduzidas. Visto que grande parte do circuito hidráulico será construído em túnel, provocará reduzidas 

alterações ao nível do habitat, exceptuando o emboquilhamento de jusante por onde a maior parte dos 

materiais resultantes da escavação será retirado. Os escombros resultantes da construção do túnel 

deverão vir a ser depositados num local adequado e fora do Sítio Natura 2000, de acordo com as medidas 

de minimização identificadas no Capítulo 6, não dando lugar a deslizamentos para o leito do rio Angueira 

e afectações na encosta onde o circuito será construído. Os impactos desta acção são pois avaliados 

como  negativos, pouco significativos, certos, temporários, imediatos e reversíveis.  

 Acção 1.8 – Execução da central e área envolvente. A execução da central provocará um acréscimo 

temporário da actividade humana e a destruição permanente dos biótopos na sua área de implantação. 

Tendo em consideração a área onde será implantada a central (468 m
2
), o reduzido valor habitacional do 

local e a presença de habitats semelhantes nas imediações, isto para além do período limitado em que a 

edificação decorrerá, o impacto será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e 

reversível. Tal como foi dito anteriormente, a área onde será edificada a central já se encontrada 

submetida a forte pressão antrópica pela contiguidade à estrada nacional nº. 219. 
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 Acção 1.10 – Ligação à rede eléctrica nacional. Durante a instalação da linha de transporte de energia 

não estão previstos impactos diferentes dos identificados na acção 1.3, que aliás se cingirão às zonas de 

implantação dos postes. O impacto será  negativo, pouco significativo, certo, temporário, imediato 

e reversível. 

 

5.9.5.2 Fase de exploração 

 Acção 2.3 – Presença do açude. O efeito de barreira provocado pelo açude constitui um entrave às 

deslocações da toupeira-de-água, que poderá ser minorado pela existência de sistemas de transposição 

que sejam capazes de limitar o eventual isolamento populacional. A utilização, nomeadamente, de 

passagens para peixes por espécies de mamíferos é possível, como comprovado em Portugal – mais 

concretamente através dos descarregadores de superfície de passagens para peixes por bacias 

sucessivas – no caso da toupeira-de-água (Chora, 2001) e da lontra (Pinheiro, 2004). Especificamente 

para este aproveitamento e tendo em conta a toupeira-de-água, é proposta a construção de uma 

passagem para peixes e outras espécies faunísticas semi-naturalizada na margem direita e de uma 

passagem específica para a espécie na margem esquerda. Estas passagens têm por objectivo reduzir o 

efeito de barreira que o açude possa provocar sobre a espécie, nomeadamente permitindo a passagem 

entre o rio Angueira e a ribeira da Ponte de Pau. Por outro lado, as características estruturais do açude – 

pequena dimensão e reduzido tempo de retenção – e o funcionamento a fio-de-água, não provocarão 

alterações significativas no fluxo de materiais orgânicos e de nutrientes, não reduzindo em consequência 

o potencial alimentar do troço regularizado para a toupeira-de-água. A criação de uma albufeira, com o 

aumento das características lênticas, irá diminuir a habitabilidade da área inundada para a 

toupeira-de-água visto que: i) o acréscimo da profundidade dificulta a predação sobre macroinvertebrados, 

incrementando os gastos metabólicos; ii) é possível que surja uma modificação nas comunidades 

predominantes de macroinvertebrados bentónicos (e.g., Cortes et al., 1998, 2002b); e iii) deverá ocorrer 

uma alteração da composição do substrato na albufeira, com alguma acumulação de sedimentos finos e 

com a redução das concentrações de oxigénio junto ao fundo (e.g., Queiroz et al, 1993). Todavia, em 

função da pequena extensão da albufeira (para o Nrn, aprox. 400 e 100 m ao longo do rio Angueira e da 

ribeira da ponte de pau, respectivamente), das características homogéneas das respectivas margens, que 

incluem material rochoso de médias/grandes dimensões e vegetação arbustiva (ver Fotografia 3.7), da 

pequena profundidade (em média, cerca de 1.98 m) e do modo de exploração da albufeira (ver 

subcapítulo 5.5.1), será possível reduzir o impacto sobre a toupeira-de-água, permitindo a manutenção 

de condições aceitáveis de habitabilidade e tornando o impacto desta acção pouco significativo sobre a 

espécie. A presença do plano de água poderá facilitar a abundância de alguns insectos, o que poderá 

incrementar a disponibilidade de presas para os quirópteros.  

Na presente acção avalia-se ainda o impacte do efeito armadilha (e consequente mortalidade) associado 

ao circuito hidráulico (tomada de água). Com base no desenvolvimento actual do projecto do AHE de 
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Algoso-Senhora da Assunção, a nível de estudo prévio, estima-se que a velocidade de escoamento na 

tomada de água do circuito hidráulico para o caudal máximo derivável seja de 0.50 m/s (já considerando o 

efeito da grelha de protecção daquela tomada), não impedindo a deslocação de espécies como a 

toupeira-de-água e a lontra. Especificamente para a toupeira-de-água, considera-se que tal tomada muito 

dificilmente provocará alguma mortalidade nos exemplares que se desloquem na margem esquerda e 

cuja área vital inclua a zona da albufeira em que a mesma se insere. Com efeito, esses exemplares 

deverão utilizar a passagem para o efeito especificamente aí construída e cujas extremidades se inserem 

fora da zona de influência da tomada de água. Por outro lado, salienta-se que, à semelhança do que 

acontece para os peixes, a tomada de água se situa num local com menor valor habitacional relativo 

(maior profundidade e distância à margem), reduzindo a sua utilização pelas várias espécies animais, em 

particular pela toupeira-de-água. De qualquer modo, a tomada de água para o circuito hidráulico deverá 

ser monitorizada durante o funcionamento do AHE, por forma a aferir o seu efeito na mortalidade da 

toupeira-de-água. 

O impacto global desta acção será  negativo, pouco significativo (assumindo a utilização pela 

toupeira-de-água das duas passagens para fauna a instalar no açude, o que deverá ser monitorizado 

durante a exploração do AHE), certo, permanente, imediato e reversível.  

 Acção 2.4 - Presença do circuito hidráulico. A especificidade da concepção do circuito hidráulico 

projectado para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção – construído maioritariamente em túnel – 

possibilita que seja totalmente transponível pelos mamíferos, não provocando fenómenos de isolamento 

populacionais e minimizando assim os impactos desta acção, que será  negativo, pouco significativo, 

improvável, permanente, imediato e irreversível.  

 Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. O impacto da criação da albufeira associada à edificação 

do açude foi referido na acção 2.3. Além deste efeito, a presente acção pode influenciar a habitabilidade 

da secção regularizada para a toupeira-de-água, afectando o transporte longitudinal de material orgânico 

e nutrientes. Um outro possível impacto decorre da “desnaturalização” do caudal no troço entre o açude e 

a restituição. Contudo, i) a manutenção de um caudal ecológico naquele troço, que em conjunto com as 

descargas de cheias no período de maiores caudais será capaz de mimetizar parcialmente a variabilidade 

do regime natural e ii) a pequena capacidade de retenção da albufeira, permitem antever que as 

condições de habitabilidade do troço regularizado para este insectívoro permaneçam aceitáveis. A jusante 

do açude e particularmente nas imediações da restituição é possível que ocorram algumas alterações na 

morfologia do leito e na granulometria do substrato (e.g., Queiroz et al., 1993), que poderão enfraquecer 

as condições de habitabilidade para este insectívoro.  

Para a maioria das espécies de mamíferos não são espectáveis quaisquer impactos em resultado desta 

actividade. O impacto será assim  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e 

reversível.  
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 Acção 2.7 – Descarga de cheias. Como esta acção contribui para a manutenção de um regime de 

caudais variável no troço regularizado na época chuvosa, o que em certa medida recria a oscilação do 

regime hidrológico natural, o seu impacto será  positivo, pouco significativo, certo, temporário, 

imediato e reversível.   

 Acção 2.8 – Esvaziamento da albufeira. O esvaziamento poderá diminuir temporariamente o valor 

habitacional do troço regularizado para a toupeira-de-água, induzindo o deslocamento dos exemplares 

para outros locais que apresentem melhores condições, à semelhança do que ocorre em alguns troços da 

bacia hidrográfica do Sabor que secam no Verão. O impacto desta acção será assim  negativo, pouco 

significativo, certo, temporário, imediato e reversível. 

 

5.9.5.3  Desactivação do aproveitamento 

A desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção terá impactos positivos sobre a mamofauna, 

em particular sobre a toupeira-de-água se garantir um aumento da conectividade longitudinal do rio Angueira e 

um aumento das condições de habitabilidade a montante e a jusante do local de implantação do açude. Este 

efeito poderá ser obtido através da remoção integral do açude e do tamponamento do túnel. Em alternativa, e 

poderá ser equacionada a abertura permanente da descarga de fundo, procedendo também ao 

tamponamento do túnel. Esta opção não seria tão eficaz no aumento da conectividade longitudinal para a 

toupeira-de-água, mas teria melhores condições para manter a vegetação ribeirinha que entretanto se terá 

adaptado às margens da albufeira, No que respeita às restantes infra-estruturas, não se antevêem impactos 

pela sua não remoção do terreno. Assim, o impacto da desactivação do empreendimento será  positivo, 

significativo, provável, permanente, imediato e reversível. 

 

5.9.5.4 Síntese dos impactos 

Em síntese, após a cessação dos principais efeitos negativos causados durante a fase de construção, 

que são maioritariamente temporários e localizados, não são esperados impactos muito significativos na 

mamofauna – excluindo a toupeira-de-água – no decurso do funcionamento do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção. Os principais impactos sobre a mamofauna registados durante a fase de construção serão 

induzidos pela perturbação/destruição dos habitats resultante da edificação das infra-estruturas e, ainda, pela 

circulação das viaturas e pela presença de operários. Este conjunto de actividades perturba e, por vezes, 

provoca a destruição de algumas áreas potenciais de reprodução, alimentação ou refúgio. No entanto, como 

são acções localizadas no espaço e no tempo, o número de indivíduos desalojados não deverá ser muito 

elevado, podendo, com alguma facilidade, encontrar biótopos alternativos nas zonas circundantes às áreas 

afectadas, pelo que os impactos desta acção serão negativos mas pouco significativos. 

Especificamente para a toupeira-de-água, a presença do açude e as alterações subsequentes no troço 

do rio Angueira afectado pelo AHE fazem prever impactos negativos sobre as populações deste taxon. No 
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entanto, uma das zonas de intervenção que poderia ser potencialmente mais crítica – zona imediatamente a 

jusante do açude – não representa actualmente um habitat de elevada qualidade, dada a reduzida expressão 

de vegetação ribeirinha. Adicionalmente, as características estruturais e de funcionamento do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, em conjunto com o cumprimento escrupuloso das medidas de minimização 

direccionadas a este taxon – particularmente a manutenção de um regime de caudais ecológicos e a 

construção de duas passagens faunísticas no açude (uma passagem para peixes semi-naturalizada na 

margem direita, potencialmente utilizável pela toupeira-de-água, e uma passagem específica para a 

toupeira-de-água, na margem esquerda) – permitem antever que os impactos negativos tenham uma 

magnitude não muito elevada sobre a habitabilidade da secção fluvial em análise para a toupeira-de-água. 

 

5.9.6 Invertebrados 

5.9.6.1 Considerações prévias 

Em relação aos invertebrados aquáticos e apesar da existência de uma bibliografia considerável sobre 

os impactos de aproveitamentos hidroeléctricos nos macroinvertebrados ibéricos (e.g. Prat et al. 1988, Muñoz 

e Prat, 1989, Fontoura e De Paw, 1991, Ibañez et al,. 1985), são consideravelmente poucos os trabalhos que 

relatam as alterações provocadas por pequenos aproveitamentos nesta comunidade. Assim, as previsões 

sobre os impactos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção tomam como base os estudos de Cortes et al. 

(1998, 2002b, Jesus et al., 2004). A avaliação de impactos aqui efectuada é complementada com a avaliação 

de impactos sobre os recursos hídricos superficiais, constante do subcapítulo 5.5.1. 

 

5.9.6.2 Fase de construção 

 Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. A execução do açude no rio Angueira irá determinar 

a destruição permanente dos habitats aquáticos e ribeirinhos na sua zona onde será implantado. No 

entanto, esta alteração será muito circunscrita no espaço, pelo que o seu impacto sobre os invertebrados 

aquáticos será  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e irreversível. 

 

5.9.6.3 Fase de exploração 

 Acção 2.3 – Presença do açude. Na presente acção analisa-se exclusivamente o efeito de barreira, 

sendo os impactos das alterações de caudal resultantes da implantação do açude avaliados na acção 2.6. 

Tendo em conta as dimensões do açude projectado e a ecologia dos macroinvertebrados, o efeito de 

barreira sobre esta comunidade será reduzido, quer directamente (para os lagostins, que poderão utilizar 

as passagens faunísticas que serão construídas no açude) quer indirectamente, ao limitar a passagem de 

peixes nativos, ou seja, de hospedeiros de mexilhões-de-rio. Considera-se, assim, que os impactos do 
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açude proposto nos invertebrados aquáticos considerados será  negativo, pouco significativo, certo, 

permanente, imediato e irreversível. 

 Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. Embora se preveja que o efeito de barreira não tenha 

consequências importantes sobre os invertebrados aquáticos, a implantação de uma estrutura transversal 

acarreta alterações de habitat provocadas pela presença do açude - a transformação de um sistema lótico 

num essencialmente lêntico (a montante do açude) e a alteração dos caudais a jusante. Todavia, a 

intensidade de alteração das condições habitacionais naturais está altamente dependente do 

funcionamento do sistema e da dimensão da albufeira (Cortes et al. 1998). É possível prever uma 

afectação da comunidade de invertebrados aquáticos na zona da albufeira, com um aumento da 

proporção de taxa com características limnofílicas, embora este aumento seja reduzido face ao 

funcionamento do empreendimento a fio-de-água e face à pequena dimensão da albufeira gerada 

(profundidade média de 1.98 m). De qualquer modo, o valor habitacional potencial da área da albufeira 

decrescerá para os mexilhões-de-rio que ocorrem na bacia hidrográfica do Sabor. O valor habitacional da 

albufeira decrescerá também para o lagostim-de-patas-brancas. Tendo em conta a ausência do 

lagostim-de-patas-brancas da área de estudo (e de todo o rio Angueira), as alterações habitacionais 

reduzidas e a manutenção da capacidade de os hospedeiros dos bivalves se deslocarem através da 

passagem para peixes a construir no açude, o impacto desta acção sobre os invertebrados aquáticos será 

pouco significativo. A jusante do açude a instalar no rio Angueira o impacto nos invertebrados aquáticos 

resultará da alteração do regime hidrológico natural do rio (Petts, 1984, Garcia de Jálon et al. 1994). 

Todavia, o funcionamento do empreendimento em causa permitirá recriar um regime de caudais a jusante 

do açude com fortes semelhanças, na sua variabilidade anual e inter-anual, com o caudal natural do rio 

Angueira. De qualquer forma e tal como referido para a área da albufeira, alguns taxa mais limnofílicos 

podem aumentar a sua proporção na comunidade. Os impactos sobre a comunidade de invertebrados 

aquáticos serão assim  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e 

reversíveis. 

 

5.10 Impactos no património paisagístico 

5.10.1 Considerações prévias 

Tendo por base a caracterização da paisagem da região, efectuada no subcapítulo 4.10, prevê-se 

agora o impacto que a construção e exploração do Aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da 

Assunção terão na paisagem circundante. 

Tal como referido na caracterização da situação de referência, considera-se que a paisagem desta 

região é homogénea do ponto de vista do uso solo e que, morfologicamente, se caracteriza pela presença de 

vales encaixados, separados por pequenos planaltos. Assim, a visibilidade dos elementos de projecto será 
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reduzida, dado que apenas a partir dos pontos mais elevados e sobranceiros ao vale onde corre o rio 

Angueira será possível avistá-los. 

Para além dos impactos visuais directamente relacionados com a instalação deste pequeno 

empreendimento hidroeléctrico, serão ainda sumariamente analisados os efeitos secundários resultantes da 

entrada em funcionamento deste projecto. Como exemplo destes impactos potenciais na paisagem, 

podem-se indicar a alteração do caudal do rio entre a albufeira e a restituição e o aumento do número de 

veículos na zona, determinado pelo necessário apoio à construção do empreendimento, já que na fase de 

exploração o aumento de tráfego rodoviário será despiciendo. 

Para a avaliação de impactos consideram-se ainda os diferentes elementos que compõem o projecto, 

uma vez que o açude e a respectiva albufeira não terão sobre a paisagem o mesmo impacto que o circuito de 

adução da água, a central hidroeléctrica ou o ramal eléctrico a instalar. Por outro lado, o local onde cada 

elemento é inserido e o modo como essa inserção será efectuada condicionarão o impacto final do projecto 

enquanto um todo, dadas as diferentes capacidades de absorção visual em causa. Assim e previamente à 

análise de impactos apresenta-se, na Figura 5.5, a capacidade de absorção da bacia visual da paisagem 

envolvente ao AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

Figura 5.5 – Capacidade de Absorção da Bacia Visual da paisagem envolvente ao Aproveitamento 

Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Foram utilizadas como base dos desenhos realizados as 

cartas militares digitalizadas (Série M888, escala 1:25 000, n.
os

 80 e 94). 
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A implementação de um aproveitamento hidráulico, ainda que de pequenas dimensões, acarreta 

alterações, directas ou indirectas, na paisagem, que se traduzem em impactos com diferentes importâncias e 

amplitudes. Cada um dos elementos do projecto gerará numa alteração da qualidade da paisagem, que será 

avaliada pelo seu impacto visual. Como já referido, este impacto é função da qualidade e da capacidade de 

absorção visual da paisagem, ou seja, da sua maior ou menor sensibilidade a intervenções externas e à 

capacidade de as integrar, sem prejuízo do seu carácter e do seu valor cénico. A análise deste conjunto de 

factores irá permitir determinar os impactos que o projecto terá sobre a paisagem e indicar as medidas a 

adoptar com vista à sua minimização. 

Porque a paisagem é uma unidade dinâmica e tem capacidade de integrar e absorver os impactos 

gerados por novas acções, procedeu-se, primeiro, à sistematização das características de qualidade, 

sensibilidade e capacidade de absorção visual da paisagem atravessada por cada um dos componentes do 

aproveitamento hidroeléctrico (Quadro 5.6); seguidamente, procedeu-se a uma análise sumária das 

intervenções a realizar para a execução do projecto e, por último, à discriminação dos impactos para cada 

componente do sistema. 

Quadro 5.6 – Síntese das características da paisagem atravessada pelo projecto. 

Caracterização da  

paisagem 

Operações a realizar 

Qualidade visual da 

paisagem 

Capacidade de 

Absorção Visual 

Sensibilidade da 

paisagem 

Desmatação do terreno e decapagem dos 
solos na área a ocupar pela albufeira 

Elevada  Média a Elevada Elevada 

Açude  Elevada Média Muito Elevada 

Túnel  Elevada  n.a. Média 

Conduta forçada  Elevada Média a Elevada Elevada 

Central e área envolvente Elevada Média Elevada 

 

 

5.10.2 Fase de construção 

É nesta fase que os impactos sobre a paisagem terão maior significado, uma vez que a movimentação 

de terras, a presença de máquinas e o pó levantado pelos trabalhos necessários à execução do projecto 

constituem um elemento de perturbação visual durante o período de construção do aproveitamento 

hidroeléctrico.  

As opções efectuadas no projecto em análise contêm em si algumas situações que protegem a 

paisagem e os ecossistemas envolventes, sendo exemplo deste facto a construção de grande parte do 

circuito hidráulico em túnel, facto que por si só assegura a não alteração de uma porção importante do 

território e da paisagem. O açude terá alguma expressão sobre a paisagem, mas a execução das medidas de 

minimização propostas poderão gerar condições para uma rápida integração local do mesmo. 
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Havendo acções específicas para cada um dos espaços a afectar (rede de acessos, açude e albufeira, 

circuito hidráulico, central e a linha de transporte de energia) há, no entanto, um conjunto de acções 

preparatórias que são semelhantes para todos os espaços. 

 Acção 1.3 – Desmatação e limpeza superficial dos terrenos. A eliminação do coberto vegetal provoca 

alterações marcantes na paisagem, expõe os terrenos à erosão e será tanto mais drástica quanto mais 

visível e maior qualidade visual possuir o local a desmatar. A vegetação a afectar apresenta na sua 

maioria uma capacidade regenerativa satisfatória, sendo apenas preocupantes as áreas onde se 

encontram bosquetes formados por exemplares autóctones (nomeadamente de Buxos sempervirens) de 

porte arbustivo/arbóreo, cuja regeneração é bastante mais lenta. Estes são elementos fundamentais na 

composição da paisagem e a sua destruição terá um impacto negativo com algum significado. No caso de 

estudo esta acção terá impactos  negativos, certos, significativos, imediatos, com permanência 

variável e, em algumas situações, irreversíveis, nomeadamente quando realizada nas áreas que serão 

ocupadas posteriormente pelo açude, pela albufeira e pela central (sê-lo-ão todas se não se proceder à 

recuperação paisagística das áreas envolventes). 

 Acção 1.4 – Beneficiação dos acessos existentes e abertura de novos acessos viários. Devem 

utilizar-se como áreas de trabalho e de circulação de veículos pesados preferencialmente os caminhos 

existentes, dado que a criação de novos caminhos terá impactos negativos devido à compactação de 

terras aráveis limítrofes e a destruição de áreas cobertas por vegetação autóctone com porte 

arbustivo-arbóreo. Esta precaução deverá ser maior junto às margens da linha de água, devendo neste 

caso restringir-se a área a afectar ao mínimo indispensável. Dado existirem, no caso em estudo, acessos 

disponíveis para a implementação do AHE, que com pequenas melhorias e com um pequeno 

prolongamento final permitirão o acesso às frentes de obra, os impactos serão  negativos, certos, 

pouco significativos, imediatos, temporários ou pontualmente permanentes e reversíveis.  

 Acção 1.5 – Estaleiros. Instalação e actividade. Potencialmente, a instalação do estaleiro terá um 

impacto visual muito negativo, pelo que o local a afectar deverá apresentar reduzida visibilidade e 

possibilitar ainda uma "camuflagem" das estruturas de apoio. Igualmente, deverá situar-se num local com 

grande capacidade de absorção visual. O local do estaleiro deverá também respeitar os núcleos de 

vegetação com valor para conservação que se encontrem nas imediações, de modo a que o movimento 

das máquinas não cause estragos fora das áreas demarcadas. O local proposto no presente EIA para 

implantação do estaleiro, único ou principal, permite que estas condições se cumpram, reduzindo os seus 

impactos visuais, para além de se situar fora do Sítio da Rede Natura rios Sabor e Maçãs. Todavia, a 

actividade associada à presença do estaleiro irá gerar impactos  negativos, significativos, certos, 

imediatos, temporários (cessarão com o final da construção do AHE) e reversíveis. Tal como no ponto 

anterior, também neste caso a recuperação paisagística deve ser efectuada cuidadosamente, de modo a 

facilitar uma rápida recuperação da área afectada. 
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 Acção 1.6 – Execução do açude e obras conexas. Esta acção terá um impacto visual negativo mas 

temporário, decorrente dos trabalhos a executar, do volume de terras que será movimentado e da 

presença da maquinaria necessária à obra. O impacto da construção do açude (em relação à presença 

desta estrutura ver impactos na fase de exploração) será  negativo, significativo, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

 Acção 1.7 – Execução do circuito hidráulico. Tal como para a acção anterior esta acção terá um 

impacto negativo resultante da presença de maquinaria necessária à execução dos trabalhos e ao 

movimento de terras e de materiais necessários à execução do circuito hidráulico. Os pontos mais 

afectados serão as extremidades do túnel (emboquilhamentos), a partir dos quais se realizará o transporte 

dos materiais de escavação para a escombreira, e a ligação entre o termo do túnel e a central, a realizar 

em conduta forçada. A construção deste elemento do projecto determinará um impacto  negativo, 

significativo, certo, imediato, temporário e reversível.  

 Acção 1.8 – Execução da central e área envolvente. Esta acção terá um impacto visual negativo em 

resultado dos trabalhos de construção civil a realizar, do volume de terras que será movimentado e da 

presença da maquinaria necessária à execução da central. As características naturais do terreno 

minimizam os impactos da construção do edifício da central, dado que o terreno apresenta já uma 

topografia suave, sendo apenas necessária a regularização da plataforma através da sua elevação; por 

outro lado e dadas as suas dimensões, esta obra, no conjunto das obras a executar, não terá grande 

expressão na paisagem. O impacto desta acção será  negativo, pouco significativo, certo, imediato, 

temporário e reversível. As “feridas” na paisagem criadas pela construção desta infra-estrutura deverão 

ser tratadas em sede de projecto de recuperação paisagística e deverão ter tendo como principal 

objectivo a aceleração da integração do novo elemento na paisagem.  

 Acção 1.9 – Arranjos exteriores do aproveitamento. O plano de integração paisagística do projecto 

intervirá sobre a totalidade dos terrenos afectados pela construção do aproveitamento hidroeléctrico e a 

sua execução e implementação pretendem atingir objectivos de ordem estética e funcional. Dentro dos 

objectivos estéticos, pretende-se repor a elevada qualidade visual da área intervencionada, reduzindo os 

impactos visuais originados pela implantação do projecto na paisagem envolvente. A vegetação a adoptar 

deverá constar das listas de flora nativa apresentadas nos inventários florísticos da zona de estudo, ou ser 

indicada, em fase de implantação do projecto, pelo responsável pela monitorização da componente da 

flora. Em ambas as situações, as espécies a serem plantadas ou semeadas devem respeitar os planos de 

plantação/sementeiras a definir em fase de projecto de execução. O projecto de integração paisagística 

deve procurar reduzir o impacto do AHE sobre a paisagem e, simultaneamente, criar um ambiente visual 

agradável para quem se encontra na envolvente da mesma. A execução desta fase determina um 

acréscimo da qualidade visual do projecto possuindo elevada significância no âmbito do projecto de 

construção. Embora os arranjos exteriores determinem a presença de maquinaria para a sua execução, 

considera-se que este impacto negativo é amplamente compensado pelos benefícios para a paisagem 
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resultantes da implementação de um projecto de recuperação paisagista. Dentro desta acção e com vista 

à obtenção de bons resultados, algumas acções devem obedecer a um conjunto de requisitos 

apresentados no Capítulo das medidas de minimização. A implementação de um plano de recuperação 

paisagística correctamente formulado para a área em causa terá impactos  positivos, significativos, 

certos, médio-prazo, permanentes e reversíveis. 

 Acção 1.10 – Ligação à rede eléctrica nacional. O impacto desta acção na paisagem será negativo, 

embora minimizado pelo enterramento do troço inicial da linha, em resultado dos trabalhos a executar e 

da presença esporádica dos necessários meios de transporte. Será um impacto  negativo, pouco 

significativo, certo, imediato, permanente e reversível. 

Anota-se, ainda, que a remoção ou a deposição de alguns materiais inertes (pedras, terras, etc.) irá 

decorrer de quase todas as acções até agora descritas e determina a criação de áreas com características 

adequadas à recepção dos materiais sobrantes das várias frentes de obra (escombreiras). 

O espaço a afectar apresenta exigências peculiares do ponto de vista da paisagem e da conservação 

da natureza, pelo que a selecção dos locais para depósito de materiais assumirá uma grande importância. Em 

termos genéricos, as áreas a afectar por esta acção devem, sempre que possível, ser já áreas de 

escombreira. No caso do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, a área proposta para depósito de escombros 

situa-se fora do Sítio da Rede Natura rios Sabor e Maçãs e numa zona de reduzido valor ambiental, sendo um 

local proposto pela Câmara Municipal de Vimioso e já utilizado para esse fim. Este conjunto de circunstâncias 

permite a diminuição dos impactos expectáveis em resultado desta acção, que serão negativos mas pouco 

significativos, devendo a área afectada ser sujeita a selagem e recuperação paisagística após a conclusão do 

depósito dos materiais removidos.  

 

5.10.3 Fase de exploração 

 Acção 2.3 – Presença do açude. A presença do açude e da respectiva albufeira gerarão um impacto 

visual negativo, uma vez que estes são elementos estranhos à paisagem. No entanto, a pequena 

dimensão do açude e o desenvolvimento linear da albufeira permitirão uma mais fácil inserção desses 

componentes na paisagem envolvente, não se prevendo uma diminuição significativa da qualidade 

estética da paisagem. Mais especificamente e com base no mapa de visibilidade, pode-se observar que a 

bacia visual do açude e da albufeira por ele gerada apresenta alguma extensão, dado o comprimento da 

albufeira (Figura 5.6). No entanto, a visibilidade da albufeira é, na maior parte da sua bacia visual, 

reduzida a média, dada a sua localização. Assim, embora esta alteração na paisagem determine sempre 

um impacto negativo, o relevo encaixado e o traçado meandrizado do rio contribuem para reduzir o seu 

impacto sobre a paisagem do local. Consequentemente, a presença destes elementos terá na paisagem 

um impacto  negativo, pouco significativo, certo, permanente, imediato e irreversível. De qualquer 
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modo, deverá ser promovida a integração paisagística do açude, por forma a mitigar a sua intrusão visual 

(ver Capítulo 6). 

 

Figura 5.6 – Bacia visual do açude e da albufeira do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

 Acção 2.4 - Presença do circuito hidráulico. Dadas as características do projecto em análise, apenas 

se avaliou a bacia visual da conduta forçada, que ficará à superfície, tendo-se, no entanto, representado 

(a tracejado) o túnel (Figura 5.7). Do mapa de visibilidade realizado, pode-se concluir que a bacia visual 

da conduta é muito pequena, dado que o troço visível tem uma reduzida extensão; no entanto, da maior 

parte dos pontos de onde é avistada a central já tem uma visibilidade elevada. Em termos globais, a 

presença do circuito hidráulico terá um reduzido impacto sobre a paisagem, uma vez que esta estrutura 

se desenvolve na maior parte da sua extensão em túnel. Relativamente à porção que se encontra à 

superfície (conduta forçada), prevê-se que, a médio prazo, a paisagem tenha capacidade para recuperar 

dos efeitos da sua construção. Acresce que a sua área de implantação se encontra já algo 

descaracterizada pela presença de algumas infra-estruturas (estradas, nomeadamente a EN219 e uma 
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construção abandonada), pelo que se considera que a presença deste elemento terá um impacto 

 negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e irreversível sobre a paisagem.  

 

Figura 5.7 – Bacia visual da conduta forçada do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 Acção 2.5 – Presença da central. A bacia visual do edifício da central hidroeléctrica apresenta alguma 

dimensão e, na sua maioria, os pontos que avistam a central detêm boa visibilidade sobre ela 

(Figura 5.8). Todavia, o impacto desta estrutura será mitigado pela envolvente do local, com vários sinais 

de actividade humana, nomeadamente a existência de uma construção abandonada e de vias de 

comunicação, com ênfase para o viaduto da EN219 de atravessamento do rio Angueira e para a ponte 

militar por onde o antigo traçado daquela estrada nacional fazia esse mesmo atravessamento. O edifício 

da central será um elemento estranho à paisagem e, como tal, acarretará um impacto negativo. No 

entanto, a sua dimensão e localização deverão minimizar esse impacto pelas razões já apresentadas para 

a acção anterior (presença de estradas e de uma construção no local), sobretudo se este componente do 

AHE for alvo de um adequado enquadramento paisagístico, tendo em conta a envolvente e usando as 
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espécies de flora presentes no local. Deste modo, esta acção terá um impacto  negativo, pouco 

significativo, certo, imediato, permanente e irreversível. 

 

Figura 5.8 – Bacia visual da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 Acção 2.6 – Alteração do regime hidrológico. Esta acção não terá impacto ao nível da paisagem, uma 

vez que o projecto assegura a manutenção de caudais ecológicos. Todavia, deverá ser monitorizada a 

evolução da vegetação aquática e ribeirinha no troço situado entre o açude e a restituição nos anos 

iniciais após a entrada em funcionamento do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, que constitui um vale 

encaixado e rochoso, portanto, sem qualquer utilização agrícola ou afim. 

 Acção 2.9 – Utilização da albufeira para outros fins. A albufeira poderá constituir um local privilegiado 

de lazer para as populações locais e para os visitantes da região, cujo número aumenta durante a época 

estival. Se o lazer for orientado de modo a não constituir um elemento de destruição dos ecossistemas 

locais, poderá gerar um impacto  positivo, pouco significativo, certo, permanente (embora de forma 

periódica) e reversível no local. Todavia e por razões de conservação da natureza poderá ser vantajoso 

restringir a presença humana no local, o que se poderá concretizar condicionando o acesso viário ao 
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local. Refere-se, no entanto, que a zona prevista para implantação do açude pode ser actualmente 

alcançada através de veículos motorizados, sendo que o local é já utilizado durante o Verão como local de 

lazer. 

 Acção 2.10 – Presença da linha de transporte de energia. Os elementos que serão construídos irão 

permanecer na paisagem, originando impacto visual. Não obstante, por a linha ter o seu troço inicial 

enterrado e por se desenvolver quase integralmente fora do Sítio da Rede Natura 2000, considera-se que 

o impacto será  negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e reversível. 

 

5.11 Património arqueológico  

Sintetizam-se os impactos resultantes da construção e da exploração do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção sobre o património histórico, arqueológico e etnográfico da zona, com base no relatório anexo de 

levantamento e avaliação do impacto do empreendimento no descritor património. 

Em relação às cinco ocorrências identificadas nas áreas abrangidas pelos principais componentes do 

AHE, prevêem-se apenas impactos directos e negativos para os sítios 01 e 03 (Quadro 5.7). Tratam-se de 

um achado isolado sobre o traçado da conduta forçada (01) e de um açude no rio Angueira que será afectado 

pela albufeira (03).  

A ponte de Algoso (02) poderá vir a ser afectada directamente em caso de «onda de cheia», provocada 

por eventual, embora muito improvável, ruptura do açude. Dada a sua proximidade a uma das frentes de obra, 

preconiza-se o condicionamento total da passagem de veículos pesados e máquinas sobre a ponte e a 

calçada medieval contígua, bem como nas suas imediações. A beneficiação e/ou prolongamento de caminhos 

de acesso às frentes de obra deverão acautelar a salvaguarda do troço da referida calçada medieval.  

Por outro lado, dada a relevância patrimonial da ponte de Algoso, deverá ser promovida a recuperação 

paisagística da zona de implantação do açude, por forma a reduzir a visibilidade desta estrutura e acelerar a 

sua integração no enquadramento geomorfológico local. Tal integração deverá contemplar a plantação de 

árvores e arbustos nativos da zona, com o objectivo de reduzir a visibilidade do açude, dissimulando-o. Os 

acessos em macadame utilizados durante a construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção deverão 

ainda ser renaturalizados após o fim das obras, por forma a restabelecer o enquadramento da ponte e da 

calçada medieval. Recomenda-se, por fim, a monitorização da ponte medieval de Algoso durante a 

construção do AHE, de modo a garantir a integridade física da estrutura face aos movimentos de máquinas, 

às escavações com rebentamentos e ao transporte dos materiais escavados. 

Para os catorze elementos patrimoniais identificados na vizinhança do traçado da linha de interligação à 

rede eléctrica nacional e face ao cariz não definitivo desse traçado, a avaliação dos impactos sobre os locais 

de implantação dos postes de apoio deverá ser revisto quando da realização de respectiva prospecção. 

Aquando da elaboração do projecto de execução da linha de ligação à rede, sugere-se que seja previamente 

feita uma análise da memória descritiva dos sítios arqueológicos identificados ao longo do traçado agora 



  

  

  

  

 

 

 5.58 

considerado e prospectados os locais de implantação dos postes, devendo ainda atender-se às indicações 

constantes no quadro de impactos, por forma a salvaguardar, na medida do possível, a integridade daquelas 

ocorrências.  

Quadro 5.7 (1/2) – Síntese dos impactos da construção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção sobre o património. 

 

Ocorrência nº 

 

Impacto do projecto 

1. Foz da 

ribeira das 

Lagas 

Tipo de impacto: embora se trate de um achado isolado, poderá indiciar a presença de um sítio arqueológico 

nas imediações. O local de recolha encontra-se dentro da área de afectação do projecto, especificamente 

sobre o traçado definido para a conduta forçada. Natureza: negativo 

Magnitude: média. Ocorrência: provável. Fase: construção/ exploração. Duração: permanente. 

Reversibilidade: irreversível. 

2. Ponte de 

Algoso 

Tipo de impacto: a Ponte de Algoso situa-se ca. de 260 m a jusante do açude projectado e próximo dos 

caminhos de acesso à obra, prevendo-se o movimento de máquinas nas imediações. Não será directamente 

afectada pelo empreendimento, embora deva ser monitorizada durante a fase de construção, por forma a 

garantir a sua integridade. Pode ser afectada pela ocorrência de uma onda de cheia provocada pela eventual, 

embora improvável, ruptura do açude. Será necessário avaliar o cariz da rectificação que se pretende realizar 

no acesso pela margem esquerda ao emboquilhamento do túnel e ao açude, na medida em que pressupõe a 

utilização de troços do caminho medieval embora não sejam aqui perceptíveis troços bem preservados de 

calçada em xisto à semelhança do que ocorre na margem oposta. A localização da escombreira resultante da 

beneficiação/prolongamento dos acessos rodoviários na margem direita numa plataforma da encosta poderá 

afectar a coerência do enquadramento paisagístico do conjunto patrimonial. Dependendo do volume de 

escombros a depositar e do grau de alteração topográfica e visual decorrente desse mesmo depósito, dever-

se-á realizar uma acção de requalificação paisagística da zona com reposição de vegetação autóctone. 

Ocorrência: provável. Fase: construção/exploração. Duração: permanente. Reversibilidade: irreversível. 

3. Angueira – 

açude 1 

Tipo de impacto: o açude 1 encontra-se no interior da área a afectar pela albufeira do açude projectada no 

âmbito do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Trata-se de uma construção de dimensões consideráveis, 

cuja funcionalidade específica não foi possível determinar. Natureza: negativo. Magnitude: elevada. 

Ocorrência: certa. Fase: construção/exploração. Duração: permanente. Reversibilidade: irreversível. 

4. Castelo dos 

Mouros 

Não se prevêem quaisquer impactos. 

5. Angueira – 

açude 2 

Não se prevêem quaisquer impactos. 

6. Cabeço Tipo de impacto: num raio de ca. de 450  m em redor do vértice geodésico do Cabeço foram detectados 

vestígios que incidiam a presença de um povoado murado de época Pré-histórica e vestígios materiais de 

ocupação em períodos históricos. Os achados distribuem-se de forma concêntrica em redor do geodésico, 

pelas sucessivas plataformas naturais. Trata-se de uma zona muito sensível sob o ponto de vista patrimonial. 

A abertura de asseiros e/ou a colocação de apoios da linha de interligação à rede eléctrica deverá estar 

sempre condicionada ao cumprimento de medidas de minimização que pressuponham nova prospecção e a 

realização de sondagens arqueológicas antes da execução do projecto. Natureza: negativa. Magnitude: 

elevada. Ocorrência: provável. Fase: construção. Duração: permanente. Reversibilidade: irreversível. 

7. Romão 1 Tipo de impacto: situa-se sobre o traçado provisório da linha eléctrica. O achado isolado de um instrumento 

lítico talhado desta natureza indicia a presença de um sítio arqueológico de cronologia Pré-histórica 

(eventualmente do Paleolítico Superior) nas imediações, i.e. num dos patamares da encosta. O local poderá 

vir a ser afectado pela abertura de asseiros ou movimentação de máquinas. Natureza: negativa. Magnitude: 

elevada. Ocorrência: certa. Fase: construção. Duração: permanente. Reversibilidade: irreversível. 

8. Romão 2 Tipo de impacto: a fonte localiza-se sobre o traçado proposto para a linha de interligação à rede eléctrica, 

numa zona baixa, entre duas linhas de água, pelo que poderá não ser visada directamente pela construção 

de um apoio, mas pela abertura de asseiros ou movimentação de máquinas. Natureza: negativa. Magnitude: 

média. Ocorrência: provável. Fase: construção. Duração: permanente. Reversibilidade: irreversível. 
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Quadro 5.7 (2/2) – Síntese dos impactos da construção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção sobre o património. 

 

Ocorrência nº 

 

Impacto do projecto 

9. Romão 3 Não se prevêem quaisquer impactos. 

10. Romão 4 Tipo de impacto: os achados de superfície foram identificados no traçado previsto da linha de interligação à 

rede eléctrica. Pese embora esta área não esteja sobre a linha, a abertura de aceiros ou movimentação de 

máquinas na sua envolvente poderá criar impactos negativos. Natureza: negativa. Magnitude: média. 

Ocorrência: pouco provável. Fase: construção. Duração: permanente. Reversibilidade: irreversível. 

30. Paizeda/ 

Manga 1 

Tipo de Impacto: Os achados de superfície foram identificados no traçado previsto do ramal de ligação à 

rede eléctrica. Pese embora esta área não esteja sobre a linha, a abertura de aceiros ou movimentação de 

máquinas na sua envolvente poderá criar impactes negativos. Natureza: Negativa. Magnitude: Média. 

Ocorrência: Pouco provável. Fase: Construção. Duração: Permanente. Reversibilidade: Irreversível. 

31. Manga 2 Tipo de Impacto: O sítio 30 encontra-se a ca. de 400 m para poente do traçado do ramal de ligação à rede 

eléctrica nacional. Natureza: Negativa. Magnitude: Média. Ocorrência: Pouco provável. Fase: Construção 

Duração: Permanente. Reversibilidade: Irreversível. 

32. Medorra de 

Vale Figueira/ 

Pena do  

Mocho 3 

32. Medorra de Vale Figueira/ Pena do Mocho 3. 

33. Mural Não se prevêem quaisquer impactos. 

34. Pena 

Mosqueira 2 

Tipo de Impacto: O monumento de Pena Mosqueira 2 situa-se a ca. de 350 m para sul do traçado provisório 

do ramal de ligação à rede eléctrica. Natureza: Negativa. Magnitude: Média. Ocorrência: Pouco provável. 

Fase: Construção. Duração: Permanente. Reversibilidade: Reversível. 

35. Pena 

Mosqueira 3 

Não se prevêem quaisquer impactos. 

36. Pena do 

Mocho 1 

Não se prevêem quaisquer impactos. 

37. Pena do 

Mocho 2 

Não se prevêem quaisquer impactos. 

38. Igreja de 

Sanhoane 

Não se prevêem quaisquer impactos. 

 

5.12 Impactos sócio-económicos 

5.12.1 Fase de construção 

 Acção 1.1 – Aquisição dos terrenos ocupados pelo aproveitamento. A execução do aproveitamento 

implica a aquisição do direito de superfície (no caso dos baldios), ou do direito de passagem (no caso do 

túnel) dos terrenos necessários à sua implementação, incluindo zonas a inundar permanentemente e 

esporadicamente, em situações de cheia. A experiência obtida na construção de outros aproveitamentos 

do proponente do projecto demonstra que a venda dos terrenos para este fim se traduz numa mais valia 

para os respectivos proprietários. Este impacto será  positivo, significativo, certo, imediato, 

permanente e irreversível. 
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 Acção 1.2 – Empreitadas de construção civil, dos equipamento e da linha eléctrica. A construção do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção necessitará de um volume de mão-de-obra que se estima, em 

média, em cerca de 50 homens-mês durante o período de cerca de 17 meses, dos quais pelo menos um 

terço deverá corresponder a mão-de-obra local. Esta acção será benéfica, não só ao nível do emprego, 

como também na dinamização do comércio local, em particular na área da hotelaria e da restauração, que 

o pessoal deslocado irá fomentar durante o mesmo período. O impacto desta acção será  positivo, 

pouco significativo, certo, imediato, temporário e irreversível. 

 Acções 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Não se prevê que a execução das obras previstas no AHE, 

em particular do açude, do circuito hidráulico e da central, e para além dos impactos positivos referidos 

anteriormente, possa provocar outros impactos significativos nas actividades económicas típicas na zona 

de implantação do AHE – a agricultura, a pecuária e a exploração florestal -, embora se preveja que 

beneficie o comércio de ferramentas e as actividades de manutenção de equipamento automóvel das 

proximidades. Não obstante, é possível prever que a intensificação do tráfego de veículos pesados 

decorrente da construção do AHE em estudo (ver Figura 3.30) provoque alguns impactos sobre a 

qualidade de vida da população da localidade de Algoso, embora tais impactos sejam pouco significativos 

e temporários, salientando-se, uma vez mais, que a fase de construção do AHE, incluindo a fase de testes 

de equipamento e o desmonte do estaleiro, demorará um total de 19 meses. Por outro lado e tendo em 

atenção a dimensão das intervenções a realizar, o tráfego diário de viaturas pesadas previsto será 

reduzido, mesmo nos períodos mais intensos de construção. O aumento de tráfego em alguns dos 

acessos a utilizar na construção do AHE poderá também dificultar o acesso de veículos (e.g. tractores) 

ligados à agricultura ou de gado, em trânsito. Todavia, estas limitações serão muito pontuais e 

instantâneas, sendo rapidamente sanadas sem qualquer impacto significativo. Por fim, salienta-se que o 

presente EIA, no seu Capítulo 6, contém um conjunto de medidas de mitigação, capazes de minimizar os 

impactos resultantes da intensificação do tráfego de pesados. Assim, os impactos das acções em causa 

serão  negativos, pouco significativos, certos, imediatos, temporários e reversíveis. 

 

5.12.2 Fase de exploração 

 Acção 2.1 – Produção de energia. Como já foi acentuado, o aproveitamento terá como única finalidade a 

produção de energia eléctrica a partir de um recurso renovável existente – a água –, sem o consumir, de 

forma não poluente e com boa integração no ambiente envolvente. Uma vez que a concretização do 

Aproveitamento vai ser efectuada em cooperação com as duas autarquias municipais onde se insere, 

serão necessariamente gerados recursos financeiros contínuos para as mesmas, os quais contribuirão 

para o desenvolvimento sustentável e eventualmente para a valorização e diversificação da actividade 

municipal. Além disso, a exploração da central hidroeléctrica, embora com funcionamento abandonado, 

necessitará de um operador local e de um supervisor, sendo, consequentemente, criados dois postos de 

trabalho. Adicionalmente, serão afectas à manutenção das obras, embora de modo não permanente, mais 
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pessoas de formação diferenciada e desenvolvendo actividade nas imediações, nomeadamente para a 

limpeza, reparação e manutenção preventiva do aproveitamento. A exploração do AHE gerará, portanto, 

impactos positivos na economia local, com ênfase para o impulso financeiro que proporcionará às 

autarquias de Vimioso e de Mogadouro. Esta acção terá, assim, impactos na economia da zona  

positivos, significativos, certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. 

 Acções 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Tendo em atenção que o funcionamento do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção não vai perturbar com qualquer relevância os solos agrícolas ou florestais, não se prevê 

qualquer impacto negativo sobre as actividades económicas actualmente existentes na área de estudo 

(essencialmente a agricultura, a pastorícia e a exploração silvícola).  

 Acção 2.9 – Utilização da albufeira para outros fins. Tendo em conta a experiência de outros 

empreendimentos similares do proponente, a utilização da albufeira para actividades de lazer/turismo será 

muito provável, em particular para a pesca desportiva, o que pode aumentar a capacidade de atracção da 

área em estudo para tais fins. Este potencial pode provocar impactos  positivos, pouco significativos, 

prováveis, imediatos, permanentes e irreversíveis. Todavia, e como já referido, mesmo esta utilização 

considerada pouco favorável em termos de conservação da natureza, por aumentar os níveis de utilização 

humana, pode vir a ser restringida, o que praticamente eliminará este impacto.  

 

5.12.3 Desactivação do aproveitamento 

A desactivação do aproveitamento terá como consequência a interrupção da produção eléctrica gerada. 

Consequentemente, terá como impactos negativos a cessação de todos os impactos positivos acima referidos 

para a acção 2.1. durante a fase de exploração. Em particular, deixarão de ser garantidos os postos de 

trabalho criados e deixarão de ser gerados os fluxos financeiros para os municípios, decorrentes da venda da 

energia. Assim, o impacto da desactivação do aproveitamento será:   negativo, significativo, certo, 

permanente, imediato e reversível (com a reactivação do aproveitamento).     

 

5.13 Impactos no ordenamento do território 

5.13.1 Consideração prévia 

A tipologia das figuras de ordenamento do território consideradas neste subcapítulo levou a que se 

considerasse preferível não desagregar a respectiva avaliação diferenciada de impactos por cada uma das 

acções consideradas, quer na fase de construção, quer na fase de exploração do empreendimento. 

 

 

 



  

  

  

  

 

 

 5.62 

5.13.2 Fase de construção 

 Reserva Ecológica Nacional (REN). Prevê-se que a área de REN afectada durante a fase de construção 

envolva a linha de água nas zonas correspondentes ao açude, à respectiva albufeira e ao edifício da 

central. Aliás, a zona de implantação do açude insere-se já numa área classificada como ameaçada pelas 

cheias naturais do rio Angueira. Serão ainda afectadas algumas zonas declivosas (com risco de erosão) 

ao longo de parte do circuito hidráulico, designadamente nas zonas do emboquilhamento de jusante do 

túnel e da conduta forçada. Estas zonas poderão sofrer eventuais impactos negativos se não houver 

cuidado com a queda do material movimentado durante as escavações. Apesar das alterações que se 

verificarão pontualmente na estrutura física do território da área estudada, não se antevê qualquer 

alteração significativa da respectiva capacidade biofísica, tanto mais que, tal como referido nos pontos 

anteriores, os impactos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção sobre os valores ecológicos da zona 

não são globalmente importantes, pelo que, assumindo o cumprimento das medidas de mitigação 

propostas no Capítulo 6 se prevê que os impactos da construção do AHE sobre a REN sejam  

negativos, pouco significativos, certos, temporários, imediatos e reversíveis. 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN). Não haverá afectação de áreas de RAN, já que todas as 

componentes do aproveitamento serão implantadas fora das áreas daquela Reserva.  

 Espaços naturais (tal como definidos nas cartas de ordenamento dos PDM de Mogadouro e de 

Vimioso). O projecto ocupará permanentemente alguns espaços naturais. Todavia, as áreas afectadas 

serão reduzidas e a sua ocupação não implicará alterações significativas nesses espaços sensíveis, o que 

decorre da avaliação dos impactos para os descritores antes analisados, nomeadamente a geologia, a 

hidrologia, a morfologia, a flora, a fauna e a paisagem. Portanto, os impactos serão  negativos, pouco 

significativos, prováveis, permanentes, imediatos e irreversíveis. 

 Espaços com aptidão silvo-pastoril (tal como definidos na carta de ordenamento do PDM de 

Vimioso). O projecto irá desenvolver-se em algumas áreas classificadas como de aptidão silvo-pastoril. 

Tendo em conta que as áreas afectadas efectivamente abrangidas são reduzidas, a construção do AHE 

não implicará qualquer afectação importante, nomeadamente não reduzirá a capacidade silvícola e 

pecuária do local/região em estudo.  

 

5.13.3 Fase de exploração 

 Reserva Ecológica Nacional (REN). Durante esta fase e tendo em conta a anterior descrição dos 

impactos sobre as diversas componentes dos ecossistemas presentes, apresentada nos subcapítulos 

anteriores, e a implementação das várias medidas de mitigação, nomeadamente das relacionadas com os 

recursos hídricos, a geomorfologia e o coberto vegetal, consideram-se os impactos decorrentes da 

exploração deste empreendimento na REN como  negativos, pouco significativos, prováveis, 

permanentes, imediatos e reversíveis. 
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 Reserva Agrícola Nacional (RAN). Não se verificam quaisquer impactos na RAN durante a fase de 

exploração do empreendimento, uma vez que aquela reserva territorial não será afectada. 

 Espaços naturais (tal como definidos nas cartas de ordenamento dos PDM de Mogadouro e de 

Vimioso). Tendo em conta os impactos previstos para a fase de exploração do AHE sobre os vários 

descritores atrás mencionados, conclui-se que os impactos dessa fase nos espaços naturais serão  

negativos, pouco significativos, prováveis, permanentes, imediatos e reversíveis. 

 Espaços com aptidão silvo-pastoril (tal como definidos na carta de ordenamento do PDM de 

Vimioso). A manutenção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção não provocarão qualquer 

impacto nesta classe de ocupação do solo. 

 

5.13.4 Compatibilidade com os regulamentos dos Planos Directores Municipais de Mogadouro e 

de Vimioso 

Da consulta dos regulamentos dos PDM de Mogadouro e Vimioso retêm-se como importantes as 

seguintes normas regulamentares (apresentadas para cada uma das duas classes de uso do solo afectadas 

pelos componentes do AHE): 

a) Espaços naturais (tal como definidos nas cartas de ordenamento dos PDM de Mogadouro e de 

Vimioso, em Anexo 1)  

De acordo com os regulamentos dos PDM referidos, estes espaços são non aedificandi, com 

excepção de construções de inquestionável interesse público (para ambos os planos, Secção IV – 

Espaços Naturais, artigo 29.º Regime de restrições e condicionamentos). Com base na legislação 

em vigor, os pequenos aproveitamentos hidroeléctricos são enquadráveis nos espaços naturais, ao 

ser-lhes reconhecido o interesse público na sequência de uma Declaração de Impacte Ambiental 

favorável ou condicionalmente favorável (artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio).  

b) Espaços com aptidão silvo-pastoril (tal como definidos na carta de ordenamento do PDM de 

Vimioso) 

De acordo com o artigo 27.º - Espaços com aptidão silvol-pastoril da Secção III – Espaços 

Florestais, estes espaços apresentam aptidão para a silvo-pastorícia e, em complemento, a 

actividade cinegética (n.º 1), sendo as condições de edificabilidade previstas nos artigos 16.º, 17º. 

18.º, 19.º e 20.º do regulamento. Em particular o artigo 20.º - Outras instalações, refere no seu 

primeiro ponto que “sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a cada caso, nomeadamente a 

relativa à RAN e à REN, a Câmara Municipal poderá autorizar a edificação de instalações 

destinadas às seguintes actividades: armazéns, anexos agrícolas e florestais, parques de 

campismo, empreendimentos turísticos, empreendimentos culturais e construções de inquestionável 

interesse público”. Assim, julga-se que, tal como justificado para a alínea anterior, a implantação do 
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AHE deverá ser compatível com esta classe de uso do solo, o mesmo podendo referir-se em 

relação às áreas onde se aplicar o regime da REN, já que permite a desafectação de áreas para a 

implantação de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 2397/2012, de 2 de Novembro, regulamentado pela 

Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro).  

Em conclusão, é possível afirmar que a implantação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção se 

mostra compatível com os regulamentos dos Planos Directores Municipais de Vimioso e de Mogadouro. 

 

5.14 Riscos de acidentes  

A única hipotética fonte geradora de acidentes numa obra hidráulica com a tipologia da do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção envolveria a eventual rotura do açude. Para além da improbabilidade dessa 

rotura, a diminuta altura do açude, associada à reduzidíssima capacidade da respectiva albufeira, bem como à 

ausência de ocupação humana no vale a jusante da obra fazem com que a mesma, caso acontecesse, não 

tivesse qualquer consequência significativa. Acresce que as anteriores características isentam o açude e a 

albufeira do Aproveitamento da aplicação do Decreto-Lei n.º 344/2007, de 14 de Outubro (Regulamento de 

Segurança de Barragens). 

 

5.15 Impactos cumulativos com outros projectos 

O AHE do Baixo Sabor é o único projecto, afim ou diferenciado, embora de dimensão 

incomparavelmente maior, passível de provocar impactes cumulativos com o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, pelo que de seguida se avalia o efeito conjunto desses dois empreendimentos no ambiente.    

De acordo com a bibliografia (e.g. Petts, 1984) e assumindo um valor ambiental semelhante entre as 

respectivas áreas de implantação, os impactes dos aproveitamentos hidroeléctricos são proporcionais às 

áreas afectadas, salientando-se, neste tipo de projecto, as áreas inundadas pelas albufeiras, ou seja, os 

desenvolvimentos de rio (sistema lótico) que são transformados em sistema maioritariamente lêntico 

(albufeira). Observando as diferenças existentes entre as dimensões das albufeiras dos dois projectos, mas 

também entre outras características importantes dos mesmos (como a altura da barragem/açude, que é 

proporcional à intensidade do efeito de barreira que gera, Quadro 5.8), facilmente se percepciona que os 

impactes ambientais cumulativos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção com esse projecto deverão ser 

residuais face aos efeitos ambientais gerados exclusivamente pelo empreendimento do Baixo Sabor. Esta 

avaliação é também confirmada pela comparação directa de algumas das afectações ecológicas dos dois 

empreendimentos, apresentada no Quadro 5.9 e na Figura 5.9. 
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Quadro 5.8 – Comparação sintética de algumas características do AHE de Algoso e do aproveitamento 

do Baixo Sabor. 

Características 
Empreendimento do Baixo 

Sabor – escalão de montante 

AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção 

Desenvolvimento do coroamento 

(m) 
505 62.5 

Altura do descarregador da 

barragem/açude (m) 
123 

3.8 (entre as cotas do leito do rio e 

da soleira descarregadora) 

Nível de retenção normal  (Nrn) 227.4 406.8 

Volume total da albufeira para o 

Nrn (hm
3
) 

1 095 0.15 

Área da albufeira para o Nrn (ha) 2 820 1.28 

Desenvolvimento longitudinal da 

albufeira (km) 
60 0.20 

Produção anual média 230 GWh/ano 
(1)

 11.6 GWh/ano 

(1)
 Incluindo a produção decorrente da bombagem de água a partir do escalão de jusante 

e descontando a energia consumida nessa bombagem. 

 

Quadro 5.9 – Comparação sintética de algumas das afectações do  

AHE de Algoso-Senhora da Assunção e do aproveitamento do Baixo Sabor.  

Indicador ecológico 
Empreendimento do 

Baixo Sabor 
(1)

  

AHE de Algoso-

Senhora da Assunção 

Ninhos de cegonha negra (Ciconia nigra) 

potencialmente activos inundados 
1 

(1)
 0 

Ninhos de águia real (Aquila chrysaetos) 

irreversivelmente afectados 
1 

(1)
 0 

Extensão de habitat alimentar potencial para a 

cegonha-negra alterado (comprimento de rio 

transformado em albufeira) (km) 

60 0.20 

Área de habitat alimentar potencial alterado para 

Aquila spp. e para Neophron percnopterus) (área 

inundada pela albufeira, ha) 

2 820 1.28 

Extensão (km) de cursos de água pertencente ao 

SIC-Galemys do Sabor significativamente 

alterado (inundado pela albufeira)  

55 0.20 
(2)

 

Povoamentos de buxo inundados (ha) 232
 (1)

 0.031 

(1) 
Com base em elementos recolhidos no RECAPE do AHE do Baixo Sabor, 2006.  

(2) 
Com base na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Representação esquemática da extensão de cursos de água do SIC-Galemys do Sabor (a 

azul) inundados pelos AHEs do Baixo Sabor e de Algoso (a vermelho). 

A cinzento identifica-se o Sítio da Rede Natura Rios Sabor e Maçãs.  

De qualquer modo, para algumas das espécies faunísticas presentes na bacia hidrográfica do rio Sabor 

com maior dependência dos sistemas fluviais para subsistir, a implantação do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção poderia ter impactes cumulativos importantes com o projecto do AHE do Baixo Sabor, caso não se 

tivesse previsto a execução de sistemas de transposição do açude para espécies faunísticas, capazes de 

manter a conectividade longitudinal do corredor fluvial a montante da albufeira do Baixo Sabor. De facto, será 

imperioso garantir que as vias de deslocação das espécies faunísticas ao longo do rio Sabor e dos seus 

afluentes se mantenham face à alteração habitacional que a implantação do projecto do Baixo Sabor irá 

produzir.  
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A manutenção das vias de deslocação faunística será particularmente importante para a 

toupeira-de-água, que deverá deslocar-se ao longo da bacia hidrográfica do Sabor – SIC toupeira-de-água de 

maior dimensão –, nomeadamente entre os troços hidrologicamente mais intermitentes, que frequentará nas 

alturas de maior caudal e nos anos menos secos, e os de caudal mais permanente. Sendo garantida a 

execução de sistemas de transposição do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção funcionais e 

capazes de serem utilizados pela toupeira-de-água, o impacte cumulativo dos dois projectos será negativo 

mas reduzido, face aos impactes ambientais previstos isoladamente para cada um dos AHE em comparação, 

com relevância para os imputáveis, no âmbito em apreço, ao aproveitamento do Baixo Sabor. 

Assim e em conclusão, para a maior parte das componentes ambientais e sociais avaliadas no 

presente EIA, os impactes cumulativos com o projecto do Baixo Sabor serão residuais face às dimensões 

muito dissemelhantes dos dois empreendimentos, incomparavelmente maiores no caso deste último; ou seja, 

os impactes dos dois projectos serão, no essencial, os que se prevêem para o projecto do Baixo Sabor, não 

resultando do AHE de Algoso-Senhora da Assunção qualquer alteração do “sentido” ou da “intensidade” 

desses impactes. A única excepção poderia decorrer do efeito de barreira que o AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção representasse, nomeadamente para os peixes e sobretudo para a toupeira-de-água, já que 

assegurar a livre circulação desta espécie no rio Maçãs, no rio Angueira e nos troços mais de montante do rio 

Sabor não inundados pela albufeira associada ao escalão de montante do Baixo Sabor, torna-se mais 

pertinente para impedir o isolamento de sub-populações na bacia do rio Sabor que se antevê resultar da 

construção daquele aproveitamento.  

Além do AHE do Baixo Sabor, consideram-se também os impactes cumulativos do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção com os empreendimentos previstos no Programa Nacional de Barragens com 

Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH). Pelas mesmas razões referidas antes relativamente ao AHE do 

Baixo Sabor, tendo em conta a grande desproporção entre as dimensões (e os impactes) dos grandes 

aproveitamentos hidroeléctricos previstos naquele Programa e o AHE de Algoso-Senhora da Assunção, os 

impactes deste último terão, necessariamente, uma importância cumulativa residual face a esses outros 

aproveitamentos, mesmo para espécies como o buxo e a toupeira-de-água.  

Quanto aos projectos complementares ou subsidiários ao do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, 

com maior ênfase para o prolongamento de alguns caminhos e para o projecto da linha de transporte de 

energia, os seus impactos foram já analisados no âmbito deste EIA – com as acções 1.4 – Beneficiação dos 

acessos existentes e abertura de novos acessos viários, 1.10 – Ligação à rede eléctrica nacional e 2.10 – 

Presença da linha de transporte de energia.  

Assim e no global, considera-se que os impactes cumulativos do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

com outros projectos são  negativos, pouco significativos, certos, permanentes, imediatos e reversíveis, em 

caso de desactivação do Aproveitamento, designadamente se houver lugar ao desmantelamento do açude. 
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5.16 Matriz de impactos 

Com o objectivo de sintetizar as conclusões da avaliação dos impactos, construiu-se uma matriz de 

impactos (com o respectivo sinal, intensidade, probabilidade de ocorrência, duração, desfasamento no tempo 

e reversibilidade), apresentada no Anexo 3. Tal matriz cruza os factores sócio-económicos, ecológico-

ambientais e patrimoniais analisados (figurados em colunas) com as acções decorrentes da construção e da 

exploração do aproveitamento de Algoso (representados em linhas). 

 

5.17 Análise comparativa dos impactos  

A partir da análise comparativa dos vários impactos provocados pela construção e pela exploração do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção, é possível constatar a ocorrência de vários impactos negativos, mas 

também de afectações positivas, sobretudo ao nível da sócio-economia local e do ambiente e protecção 

climática a nível global.  

Das acções mais relevantes, isto é, das que provocam um maior número de afectações, não obstante a 

diminuta dimensão do empreendimento, salientam-se as acções 1.6 – execução do açude e obras conexas 

(12 afectações) e 1.3 – desmatação e limpeza superficial dos terrenos (11 afectações), ao nível da fase de 

construção; e as acções 2.3 – presença do açude (8 afectações) e 2.6 – alteração do regime hidrológico (8 

afectações), ao nível da fase de exploração.  

Não obstante o número de impactos de sinal negativo ser superior ao número de impactos de sinal 

positivo, aqueles impactos são na sua maior parte pouco significativos. De qualquer forma, os impactos sobre 

a paisagem durante a construção do empreendimento têm expressão e carecem de ser controlados, 

diminuindo significativamente ou desaparecendo após o fim desta fase. Igualmente, se salienta o impacto 

negativo do efeito de barreira provocado pelo açude sobre a ictiofauna e sobre a toupeira-de-água, que 

poderia mesmo ser significativo caso não estivesse prevista a construção no projecto em avaliação de dois 

sistemas de transposição do açude (um em cada margem) pela fauna aquática e ribeirinha de maior 

expressão conservacionista.  

Em relação à avifauna, sobretudo às aves de grande porte presentes no Sítio da Rede Natura rios 

Sabor e Maçãs, os principais impactos estarão confinados à fase de construção do AHE e decorrerão, 

sobretudo, da presença das pessoas e maquinaria necessárias à implantação das estruturas do 

aproveitamento, designadamente as ligadas à abertura do túnel e à construção do açude no rio Angueira. No 

entanto, durante a exploração do AHE estes efeitos negativos desaparecerão, tendo nomeadamente em conta 

que o aproveitamento funcionará em regime dito abandonado, sem a presença permanente de pessoal. 

Tal como antes referido para a avifauna, a partir da análise comparativa dos vários impactos é possível 

concluir que, para a maior parte das outras componentes analisadas, os impactos identificados assumem 

maior importância durante a fase de construção do aproveitamento, nomeadamente em relação à ponte 

medieval, atenuando-se ou mesmo anulando-se durante a subsequente fase de manutenção e exploração. 
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Todavia, os efeitos da regularização (acção 2.6) e da presença física do açude (acção 2.3) permanecerão 

durante a vida útil do aproveitamento, embora tanto numa como noutra fase, seja de um modo geral 

reconhecida a reversibilidade de grande parte das acções associadas à instalação e exploração do 

empreendimento. 
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6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS  

6.1 Considerações prévias 

O presente capítulo identifica as medidas/acções que serão aplicadas na prevenção e/ou mitigação dos 

impactos negativos detectados e avaliados nos capítulos precedentes deste EIA, referindo também as 

propostas destinadas a potenciar os efeitos positivos decorrentes da implementação do aproveitamento 

hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. São ainda apresentadas possíveis medidas de compensação 

relacionadas com o buxo (Buxus sempervirens) e com a ponte medieval de Algoso. 

Realça-se que se está perante um tipo de projecto – pequeno aproveitamento hidroeléctrico – em que a 

experiência recolhida a nível da concepção, da construção, da exploração e da minimização de impactos é já 

grande em Portugal, onde tais projectos são realizados há mais de um século. Consequentemente, será 

possível a inclusão de uma parte considerável das medidas de mitigação, tanto gerais como específicas, no 

Projecto de Concurso do AHE de Algoso-Senhora da Assunção (nas condições técnicas especiais do 

respectivo Caderno de Encargos), a que os adjudicatários das empreitadas contratualmente se obrigarão na 

construção e instalação do empreendimento. Nos Projectos de Concurso e de Execução será também 

apurada e pormenorizada a concepção do aproveitamento, nomeadamente tendo em consideração os 

aspectos negativos identificados no presente estudo, no Inquérito Público a que o mesmo será sujeito e na 

Declaração de Impacto Ambiental. 

Algumas das medidas que se enunciarão de seguida foram já referidas noutras componentes deste 

EIA, tendo a presente repetição das mesmas a finalidade de conseguir uma apresentação mais clara, 

baseada na sua ordenação e sistematização. Também no sentido de uma melhor sistematização das medidas 

de prevenção e minimização preconizadas, incluiu-se ainda no presente capítulo um mapa-resumo das várias 

medidas de mitigação equacionadas. Indicam-se ainda, quando justificado, os números das medidas de 

minimização gerais para a fase de construção constantes do documento disponível no site da Agência 

Portuguesa do Ambiente especificado em rodapé
1
.  

 

6.2 Medidas gerais 

a) Acessos viários 

O Empreiteiro a quem for adjudicada a construção o AHE de Algoso-Senhora da Assunção deverá ter 

em conta os acessos rodoviários necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de construção civil e ao 

                                                           
1
 http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/MedidasdeMinimizacaoGerais.pdf 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/MedidasdeMinimizacaoGerais.pdf
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transporte e montagem dos equipamentos do AHE, tendo na devida atenção os elementos de traçado 

constantes do projecto, bem como as indicações que lhe forem transmitidas pela entidade fiscalizadora.  

Como importante medida minimizadora dos impactos da construção do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, os acessos aos locais de obras e às zonas de estaleiro foram desde já definidos de forma a 

beneficiar da utilização preferencial dos caminhos e acessos existentes, mediante o seu prolongamento e 

melhoramento.  

Como antes referido (ver Figuras 3.26 a 3.30), existem actualmente acessos rodoviários nas 

proximidades da zona do açude e da zona da central, que deverão ser objecto de ligeira beneficiação, através 

de regularização do traçado ou do pavimento, sendo executados dois pequenos prolongamentos para aceder 

a ambas as zonas (ver Figuras 3.28 e 3.30). Por outro lado, observa-se que não será necessário executar 

qualquer acesso ao longo do traçado do túnel, uma vez que a obra se desenvolverá a partir dos seus 

extremos de montante e jusante, utilizando os mesmos acessos. Tal como referido no subcapítulo 3.7.2, o 

melhoramento dos acessos existentes e a construção dos troços de novos caminhos não irá envolver a 

utilização de material betuminoso.       

Uma outra medida minimizadora dos impactos refere-se à restrição da circulação de veículos e 

máquinas de obra e dos movimentos de pessoal a percursos bem definidos e assinalados, por forma a 

minimizar as interferências com as zonas circundantes.  

Tendo em conta que o circuito hidráulico se desenvolverá na sua quase totalidade em túnel, os acessos 

e caminhos existentes que eventualmente o intersectem não serão afectados, mantendo-se os movimentos 

de viaturas, pessoas e animais, domésticos ou selvagens, existentes. Mesmo na parte final do circuito 

hidráulico, no curto troço que se desenvolve em conduta forçada (150 m), não é intersectado qualquer 

caminho, o que, a verificar-se, levaria ao seu pronto restabelecimento. Uma outra acção de minimização 

relaciona-se com a manutenção dos acessos a utilizar limpos e com boas condições de drenagem. 

Por fim e durante a fase de exploração do AHE, os acessos deverão ser renaturalizados, mantendo-se 

nas condições existentes antes da construção do aproveitamento (transitáveis, mas sem camada betuminosa) 

e, nos troços de acesso exclusivo ao empreendimento, com condicionamentos de utilização que obviem um 

aumento da circulação automóvel, o que seria negativo em termos de conservação da natureza e de 

enquadramento paisagístico do local. 

Em termos gerais, deverão ser cumpridas as medidas de minimização para a fase de construção n.
os

 

23 a 27, relativas à construção e reabilitação de acessos. 

 

b) Estaleiro 

A ocupação das áreas que forem indicadas pelo Empreiteiro como destinadas a estaleiro está sujeita a 

prévia autorização das autoridades competentes, à semelhança do que acontece em situações equivalentes. 
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Como mencionado no subcapítulo 3.7.3 e tendo em conta a inserção do AHE projectado no Sítio da 

Rede Natura Rios Sabor e Maçãs, a área a ocupar pelo estaleiro único ou principal (com a área aproximada 

de 2 500 m
2
) deverá situar-se fora da zona com estatuto de protecção e em zonas pouco revestidas de 

coberto vegetal e/ou com menor valor habitacional relativo. Deverá igualmente situar-se fora da Zona de 

Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do 

AHE do Baixo Sabor. A localização proposta para o estaleiro principal na proximidade da povoação de Algoso 

(Figuras 3.33 e 3.34) enquadra-se nesses pressupostos, reduzindo o impacto ambiental deste elemento, 

além de situar o estaleiro próximo dos acessos a utilizar e sensivelmente equidistante em relação às duas 

frentes de trabalho – zona do açude/extremo de montante do túnel e zona da central hidroeléctrica e da 

conduta forçada/extremo de jusante do túnel).   

As revisões e as mudanças de óleos e lubrificantes da maquinaria não deverão ser realizadas no local 

de trabalho, mas sim em local apropriado, previsivelmente em oficina. Os óleos queimados recolhidos 

deverão ter um destino final que não seja a descarga directa no solo e em linha de água. O esgoto dos 

efluentes provenientes do edifício da central hidroeléctrica e subestação terão como fim uma fossa séptica, 

devidamente tratada, que periodicamente será limpa pelos serviços municipalizados. Este conjunto de 

medidas previne a contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, evitando a degradação 

das comunidades vegetais existentes. Em termos gerais, deverão ser cumpridas as medidas de minimização 

para a fase de construção n.
os

 7 e 8, referentes à implantação dos estaleiros e parques de materiais
1
. 

 

c) Escombros e outros produtos 

Os materiais resultantes das escavações necessárias à construção do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção serão removidos para escombreiras, cuja localização definitiva será definida na fase de projecto e 

onde os impactos de tal acção se revelem mínimos. Na fase actual de estudo e após consulta a uma das 

autarquias em que se insere o aproveitamento, foram propostas as zonas de deposição de escombros 

esquematizadas na Figura 3.33, que se consideram suficientes para receber os cerca de 26 400 m
3
 

sobrantes, sobretudo provenientes da escavação do túnel. Como em relação ao estaleiro, foi preocupação 

determinante na escolha dos locais de escombreira propostos situarem-se fora do Sítio da Rede Natura, Rios 

Sabor e Maçãs, por forma a minimizar os impactos resultantes da deposição dos escombros. Esta localização 

garante o cumprimento da medida de minimização para a fase de construção n.º 21, referente ao depósito 

de terras sobrantes
1
.    

As escombreiras serão devidamente seladas e tratadas superficialmente, por forma a assegurar a 

integração paisagística do local, com recobrimento por terra vegetal e, na medida em que não lhe seja dado 

outro destino, através da plantação de espécies botânicas adaptadas ao local e pertencentes ao elenco 

florístico da zona. 

Também para minimizar os impactos decorrentes da construção do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, não poderão ocorrer lançamentos de produtos poluentes (e.g. cimento, óleos, tintas, combustíveis) 
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no terreno ou no curso de água, de modo a evitar qualquer contaminação, nem haver qualquer aumento 

sensível de materiais em suspensão no rio Angueira ou de materiais grosseiros que possam ocasionar 

fenómenos de assoreamento do leito do curso de água. No decorrer da execução da obra, a Fiscalização será 

particularmente alertada para a necessidade de observância das anteriores disposições. 

Os materiais e produtos utilizados na construção e instalação do AHE deverão estar convenientemente 

armazenados no estaleiro e as sobras finais deverão ter um destino apropriado, que privilegie a reutilização 

noutras obras e locais. Nesse sentido, no âmbito do acompanhamento ambiental da construção do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção será implementado um Plano de Gestão de Resíduos (PGR). Esse PGR 

integrará o Plano de Gestão Ambiental das obras e corresponderá ao cumprimento das medida de 

minimização para a fase de construção n.
os

 6 e 40 a 49
1
 (ver subcapítulo 7.3).  

 

d) Linha de ligação à rede eléctrica nacional  

O projecto de execução do ramal de ligação à rede eléctrica nacional deverá conter uma selecção 

criteriosa dos locais de implantação dos postes de apoio, por forma a afectar de forma mínima a vegetação.  

Deverão igualmente ser preservadas as ocorrências patrimoniais identificadas no traçado da linha eléctrica, 

bem como as que vierem a ser detectadas na prospecção mais detalhada a executar durante a elaboração do 

projecto da linha eléctrica. Será igualmente aconselhável o recurso a vias e caminhos já existentes para a 

instalação desses postes e para a extensão dos cabos eléctricos. Em relação à minimização dos impactos da 

linha sobre a avifauna ver subcapítulo 6.3.9.   

 

e) Recuperação das zonas intervencionadas 

No desenvolvimento das operações de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, o 

Empreiteiro deverá ter em atenção as recomendações sobre impactos ambientais constantes do Projecto e da 

Declaração de Impacto Ambiental, ou de imposições específicas de organismos oficiais, bem como as 

indicadas no Caderno de Encargos. 

No essencial, o estipulado nesses documentos tem em vista as medidas a cargo do Empreiteiro, 

conducentes à reposição das condições naturais e à preservação dos valores ambientais e paisagísticos no 

local da obra, nomeadamente nos aspectos seguintes: 

- completa remoção do estaleiro, instalações auxiliares associadas e equipamentos/parque de 

máquinas associados à construção do empreendimento e recuperação ambiental das respectivas 

áreas ocupadas; remoção de materiais sobrantes das obras e montagens para zonas adequadas, 

atribuindo-lhes um fim ajustado, nomeadamente a sua reutilização; 

- limpeza e recuperação ambiental das áreas afectadas pelas obras após a conclusão dos trabalhos 

de construção do AHE; 
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- recuperação e integração paisagística das escombreiras; para o efeito, as áreas assim ocupadas 

deverão ser alvo de medidas de recuperação do coberto vegetal que, onde adequado, poderá ser 

acelerada artificialmente através de plantações, sementeiras e hidrossementeiras;        

- recuperação de escavações e aterros; esta recuperação assentará no tratamento dos taludes e na 

reposição do coberto vegetal preexistente ou na promoção de novo coberto recorrendo a plantações 

e a hidrossementeiras;  

- restabelecimento das circulações existentes, de pessoas e animais que, eventualmente, venham a 

ser afectadas pela execução da obra; e 

- renaturalização dos acessos utilizados na construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

Em conjugação com aos aspectos anteriores, destacam-se de seguida as medidas que, pelo seu 

carácter global, irão contribuir para a minimização dos impactos associados às diversas intervenções 

consideradas no empreendimento de Algoso-Senhora da Assunção: 

- desenvolvimento das obras de acordo com uma calendarização muito pormenorizada das várias 

empreitadas, por forma a tirar partido das épocas do ano mais adequadas à execução dos 

diferentes trabalhos, atendendo às condicionantes de natureza ambiental;  

- restrição das intervenções (remoção do coberto vegetal, movimentação de terras, etc.) às áreas 

mínimas estritamente necessárias; 

- criação de um sistema de drenagem nas frentes de obra e nas zonas do estaleiro por forma a 

impedir o lançamento de substâncias nocivas ou poluentes no terreno e nos cursos de água; 

- atribuição à Fiscalização da obra da responsabilidade de assegurar a observância das medidas 

mitigadoras dos eventuais impactos ambientais negativos; 

- realização de acções contínuas de formação a ministrar aos encarregados e operários, por forma a 

preparar os agentes directos das intervenções para a minimização dos efeitos negativos 

decorrentes das actividades em obra.  

Em termos globais, deverão ser cumpridas as medidas de minimização para a fase final de execução 

das obras n.
os

 50 a 55
1
. 

 

6.3 Medidas específicas  

6.3.1 Nota prévia 

No presente subcapítulo destacam-se medidas específicas que, em complemento ou cumulativamente 

com as medidas de carácter geral que antes se referiram, pretendem minimizar os impactos negativos do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. A sua apresentação foi organizada em conformidade com os domínios 

de análise considerados nos Capítulos anteriores do EIA. 
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6.3.2 Geomorfologia 

Durante a construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, as medidas mitigadoras respeitantes à 

geomorfologia serão maioritariamente contempladas no projecto de execução do aproveitamento, embora 

tenham já antes sido mencionadas na generalidade. Salienta-se, de qualquer forma: a utilização preferencial 

dos caminhos existentes para o acesso aos diversos órgãos do aproveitamento, a restrição dos movimentos 

de terra às áreas estritamente necessárias, a remoção cuidadosa dos produtos de escavação para 

escombreira e a recuperação ambiental posterior das zonas intervencionadas, incluindo áreas de estaleiro, 

escombreiras, aterros e taludes. 

No decurso da exploração do aproveitamento, não se prevê a necessidade de implementar quaisquer 

medidas de mitigação no âmbito da morfologia do terreno, nem de carácter geotécnico. 

 

6.3.3 Clima 

A dimensão e natureza da intervenção prevista não irá gerar impactos no clima durante a fase de 

construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. A exploração do Aproveitamento poderá acarretar 

algum impacto positivo no clima (amenização do clima), embora reconhecidamente muito modesto, pelo que 

não se consideram medidas potenciadoras/mitigadoras. 

 

6.3.4 Qualidade do ar 

Apenas a fase de construção do empreendimento irá provocar alguma deterioração da qualidade do ar, 

obviamente circunscrita à zona da intervenção. As medidas mitigadoras de tal deterioração pretendem, no 

essencial, impedir a formação de poeiras, através da limpeza e da aspersão regular dos acessos aos locais 

de obra e às zonas do estaleiro, a restrição das movimentações de terras e da deposição dos materiais mais 

finos em zonas menos sujeitas à acção do vento.  

Refere-se, ainda, que serão de cumprimento obrigatório as normas vigentes sobre emissão de gases 

de escape das viaturas e dos equipamentos utilizados nas obras e montagens. 

 

6.3.5 Recursos hídricos 

6.3.5.1 Recursos hídricos superficiais 

Durante a construção e instalação do empreendimento serão tidos cuidados especiais para garantir a 

não deterioração da qualidade dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente em relação ao aumento da 

presença de material sólido ou à libertação de efluentes das obras. Para o feito, os trabalhos de construção 

desenvolver-se-ão de acordo com um calendário pormenorizado que assegurará a sua execução tirando 

partido, sempre que possível, das épocas do ano mais adequadas à sua natureza, garantindo 
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simultaneamente impactos tão pequenos quanto possível. Neste contexto, refere-se que as obras no leito do 

rio Angueira decorrerão num período de estiagem, observando simultaneamente condicionamentos 

relacionados com a avifauna (não perturbação da época de nidificação das aves de rapina) (ver subcapítulo 

6.3.9). 

Por outro lado, a manutenção da boa qualidade dos recursos hídricos superficiais será assegurada 

mediante a interdição de lançamento de materiais líquidos ou sólidos para os cursos de água (por forma a não 

ocasionar qualquer contaminação, turvação ou assoreamento), bem como da execução de um sistema de 

drenagem nos locais de obra e nas zonas do estaleiro que impeça o lançamento de outro tipo de substâncias 

nocivas. A zona da futura albufeira será desmatada abaixo do Nrn para evitar a entrada (indesejável) de 

nutrientes no sistema aquático que a decomposição desse material poderia provocar. 

No funcionamento do AHE de Algoso-Senhora da Assunção merecem destaque: i) o facto de não 

acarretar a descarga para o meio fluvial, ou outro, de qualquer tipo de efluente; ii) a sua exploração a fio-de-

água, o que se traduz em tempos de retenção da água na albufeira muito reduzidos, iii) a pequena dimensão 

da própria albufeira (com uma profundidade média da albufeira para o nível de retenção normal de 1.98 m); e, 

significativamente, iv) a manutenção de um exigente regime de caudais ecológicos no troço regularizado, 

variável mensalmente entre 120 e 980 l/s.  

Esses quatro aspectos, em conjugação com a desmatação muito regrada que se pretende 

implementar, assumem o carácter de medidas de minimização dos eventuais impactos da fase de exploração 

do aproveitamento sobre os recursos hídricos superficiais. 

 

6.3.5.2 Recursos hídricos subterrâneos 

Não se identificam medidas de mitigação a adoptar neste âmbito, já que na zona em estudo não foram 

reconhecidos aquíferos significativos, nem se identificaram utilizações assinaláveis de águas subterrâneas. 

 

6.3.6 Ambiente sonoro 

Para minimizar o impacto negativo da construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no 

ambiente sonoro, os equipamentos e veículos utilizados manterão operacionais os respectivos sistemas de 

redução de ruídos gerados, de modo a que os níveis de emissão previstos pelos respectivos construtores 

sejam respeitados. Para tal, deverão ser efectuadas revisões periódicas aos equipamentos e veículos a 

utilizar na construção do AHE. 

Para reduzir o impacto da circulação de veículos pesados associada à construção do aproveitamento, 

será promovida a utilização estrita dos acessos estabelecidos para o efeito, por forma a não atravessar o 

núcleo da povoação de Algoso. Será também interdita a utilização de sinais sonoros, excepto em 

circunstâncias excepcionais, e serão realizados transportes somente durante o período diurno.    
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Para mitigar a perturbação causada pela utilização de explosivos, as cargas unitárias serão reduzidas 

ao mínimo necessário, sobretudo na abertura dos emboquilhamentos do túnel. Na escavação da parte 

restante do túnel, o ruído provocado pelas explosões subterrâneas será naturalmente pouco expressivo. 

Como antes mencionado, durante a exploração do empreendimento somente a operação da central 

poderá produzir algum ruído, que todavia a concepção da própria estrutura, parcialmente enterrada, reduzirá 

para valores muito baixos e compatíveis com as características do seu local de implantação (ver 

subcapítulos 4.6.1 e 5.6). Acresce a utilização prevista de turbinas hidráulicas do tipo Francis, portanto, com 

restituição submersa e, como tal, naturalmente pouco ruidosas quando comparadas com outros tipos de 

turbinas. Caso necessário, será efectuado um tratamento acústico adicional no interior da central e/ou serão 

colocadas barreiras acústicas naturais na envolvente exterior do edifício. 

Deverá ser garantido o cumprimento das medidas gerais de minimização para a fase de construção 

n.
os

 28 a 39, relativas à circulação de veículos e funcionamento de maquinaria
1
.    

 

6.3.7 Solos  

As medidas de mitigação dos impactos com incidência nos solos do local em estudo foram já 

apresentadas nos pontos anteriores, em particular no referente à abertura e utilização de acessos, ao 

confinamento das zonas de obra às áreas mínimas estritamente necessárias para o efeito e à localização 

prevista do estaleiro e das escombreiras. Por outro lado, a implantação do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção não irá afectar áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Acresce, ainda, que as áreas 

mobilizadas de forma não permanente (estaleiro, escombreiras e outros locais de apoio) serão recuperadas 

após o termo da fase de obra. Em termos gerais deverá ser garantido o cumprimento das medida de 

minimização para a fase de construção n.
os

 14 a 20, referente a escavações e movimentação de terras
1
.    

 

6.3.8 Flora, vegetação e habitats naturais 

Desde logo, salientam-se as medidas de mitigação dos impactos negativos na flora da zona de estudo 

contempladas na concepção do próprio projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, com ênfase para o 

facto de o circuito hidráulico se desenvolver na sua quase totalidade em túnel. 

Como forma de reduzir os impactos temporários sobre a flora decorrentes da construção do AHE, será 

particularmente importante que a eleição do local definitivo para o estaleiro se faça sobre áreas ocupadas por 

unidades florísticas de baixo valor conservacionista. Esta medida revela-se fundamental uma vez que estão 

envolvidas nesta operação acções de desmatação, corte de vegetação e remoção da camada do solo 

superficial, o que implicaria graves afectações se incidisse sobre unidades com valor de conservação. A 

localização proposta para o estaleiro a utilizar na construção deste empreendimento permite obedecer às 

condicionantes acima descritas, reduzindo os seus impactos. 
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Durante a fase de construção do AHE assumem particular importância, em termos de impacto sobre a 

vegetação ribeirinha, as acções de corte de vegetação a decorrer na área a inundar pela albufeira. Para 

reduzir o impacto desta acção será fundamental identificar com precisão os troços a intervir, limitando ao 

mínimo indispensável as afectações específicas sobre o bosque ribeirinho e sobre a comunidade de buxo. 

Importa também, no que diz respeito à minimização das afectações sobre estas formações, que na fase de 

exploração seja assegurada, para jusante do açude, a existência de um adequado regime de caudais 

ecológicos.  

Os elementos arbóreo-arbustivos bem constituídos, cuja remoção não possa ser evitada durante a 

construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, devem ser arrancados com os devidos cuidados e 

armazenados em perfeitas condições de solo e humidade, por forma a tornar possível a sua reutilização em 

locais a definir na futura integração paisagística da obra. A concretização desta medida exigirá ainda 

condições de solo especiais.  

Após a fase de construção, as recolonizações vegetativas devem integrar, sempre que possível, solos 

iguais ou afins aos existentes antes da obra, a fim de garantir uma colonização mais rápida e eficaz, com 

menores custos. Assim, recomenda-se que na fase inicial da obra e nas zonas a intervir, se considere a 

hipótese de decapagem e recolha das camadas de solo, com o correspondente armazenamento adequado 

em camadas, para posterior utilização no recobrimento das zonas consideradas passíveis de recuperação. 

Os impactos decorrentes da emissão de poeiras resultantes das movimentações de terra e acções de 

decapagem dos solos são inerentes a este tipo de obra. A emissão de poeiras para a atmosfera afecta o 

coberto vegetal na medida em que reduz a capacidade fotossintética pela deposição do pó nas superfícies 

foliares. Estas afectações serão tanto mais gravosas quanto maior for o número de exemplares afectados. 

Assim e como forma de mitigar tais impactos, quando as referidas actividades decorrerem no período de 

estio, proceder-se-á a operações regulares e sistemáticas de molhagem, por aspersão de água, de forma a 

prevenir a emissão de poeiras.   

Uma vez concluída a construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, as superfícies desnudadas 

resultantes das operações de escavação e decapagem deverão ser recuperadas. Numa primeira fase 

dever-se-á recorrer a espécies herbáceas, já que estas espécies contribuem para a consolidação dos solos, 

reduzem o risco de erosão e evitam possíveis lixiviações de nutrientes, assim como de matéria orgânica; 

estas espécies são também responsáveis pela geração de boas condições de instalação, nomeadamente de 

espécies de porte arbustivo e arbóreo. Por outro lado, ao reduzir perdas de solo e de nutrientes, essas 

espécies estarão também a evitar a degradação, a jusante, das unidades aí existentes. 

Sempre que os trabalhos de recuperação prevejam a plantação de elementos arbóreos e/ou arbustivos, 

deve recorrer-se, preferencialmente, aos exemplares preservados no momento da construção 

(nomeadamente de buxo), ou às espécies que constituem o elenco florístico potencial desta região. Estas 

espécies estão adaptadas às características edafoclimáticas locais, apresentando uma maior capacidade de 

instalação; deve ainda ser tido em conta o estágio sucessional em que se encontra a área, em termos de 
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colonização, assim como as condições de solo (estabilidade) e os níveis de humidade existentes. Estes 

factores são decisivos na viabilidade futura destas colonizações.           

Por fim, será fundamental a adopção de medidas de gestão nas áreas que serão recuperadas, com o 

intuito de aumentar, a longo prazo, o valor florístico e paisagístico da região. 

Especificamente para o bosque ribeirinho, propõe-se para o segmento de rio localizado a montante da  

implantação do açude, na faixa circundante da futura albufeira, a reposição do coberto arbóreo através da 

plantação “à cova” de espécies como Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, 

Crataegus monogyna, Pistacia terebinthus, Pyrus cordata e Buxus sempervirens. Dever-se-á ter em conta 

toda a zona imediatamente acima do nível de retenção normal da pequena albufeira do aproveitamento, 

efectuando-se as plantações em zonas com melhores condições de habitabilidade, nomeadamente em áreas 

que apresentem menor declive, zonas com melhores condições edáficas e com maior disponibilidade hídrica. 

Propõe-se ainda a concretização de uma medida de compensação relacionada especificamente com a 

comunidade de buxo. Assim, será feita a plantação de buxo (Buxus sempervirens) numa área equivalente à 

área ocupada pela comunidade arbustiva endémica Erici arboreae-Buxetum sempervirentis (habitat 5110 da 

Directiva 92/43/CEE) na zona a inundar pela albufeira do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e que no 

presente EIA foi estimada em 0.031 ha (ver Capítulo 5). 

Os buxos a replantar serão maioritariamente os que serão removidos durante o período de 

desmatação, que depois de conservados em zona adequada do estaleiro serão utilizados no processo de 

replantação.  

A replantação de buxo deverá ser executada em área a indicar pelo ICNF, que poderá ser ou não na 

área de influência do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Essa replantação deverá ocorrer na região de 

distribuição natural da espécie, considerando o seu habitat preferencial - área correspondente ao leito de 

cheia, ou seja, a faixa localizada entre 2 a 10 metros acima da cota do leito do rio. Na área identificada para 

requalificação, deverá ser feito um levantamento inicial das condições de habitabilidade para a espécie, 

sinalizando-se os locais que apresentem boas condições edáficas e disponibilidade hídrica.  

A instalação da espécie nas áreas a intervencionar será feita por plantação em covas (0.5x0.5x0.5 m
3
), 

que serão abertas manualmente. A plantação deverá ser feita de forma não-alinhada, de modo a conferir o 

aspecto mais naturalizado possível às áreas intervencionadas. 

Propõe-se ainda que a aplicação do material vegetal possa ser realizada de modo faseado ao longo do 

período Outubro e Março, de modo a que possam ser identificadas as melhores práticas e realizados os 

ajustes metodológicos considerados adequados às características da área de intervenção. 

No decorrer dos primeiros três anos após a plantação, deverá ser efectuada a limpeza da vegetação 

daninha num raio de um metro em torno das plantas colocadas no local.  
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O material cortado deverá ser estilhaçado e deixado no local, em torno dos exemplares existentes e 

devem ser ponderadas acções de poda de condução das espécies arbóreas e, eventualmente, de corte 

selectivo de árvores, caso se considere esta medida benéfica para a estruturação da galeria ripícola.  

Deverão ser cumpridas as medidas gerais de minimização para a fase de construção n.
os

 9 a 11,  

referentes à desmatação, limpeza e decapagem de solos
1
. 

 

6.3.9 Fauna 

Muitas das medidas mitigadoras referidas para os subcapítulos anteriores, sobretudo para a flora e 

habitats naturais, têm indirectamente um efeito mitigador para a fauna, já que reduzem os impactos da 

construção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção sobre os habitats da zona de intervenção, 

permitindo, assim, manter a habitabilidade para as comunidades animais aí presentes. Por outro lado, 

algumas das medidas de mitigação decorrem da própria concepção e tipo de empreendimento, referindo-se 

as pequenas afectações (no espaço e no tempo) de habitats, a pequena dimensão da albufeira criada, o seu 

funcionamento a fio-de-água, o desenvolvimento do circuito hidráulico maioritariamente em túnel e a 

manutenção de um caudal ecológico no troço do rio Angueira compreendido entre o açude e a central 

hidroeléctrica. Também como já antes mencionado, os acessos a utilizar na construção e exploração do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção serão concebidos de modo a não promover o aumento da circulação viária 

e, consequentemente, da actividade humana, sobretudo na zona do futuro açude.   

A minimização dos impactos relativos à perturbação e afastamento de exemplares faunísticos durante a 

fase de construção, deverá ser baseada no meticuloso planeamento das intervenções. Assim, é desejável que 

as actividades construtivas que causem maiores perturbações (e.g., desmatação e uso de explosivos) sejam 

compatibilizadas com os períodos críticos das comunidades faunísticas, particularmente a reprodução (ver 

cronograma detalhado da fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no subcapítulo 6.6). 

Algumas medidas a aplicar são específicas de cada grupo, sendo identificadas em seguida. 

Em relação à avifauna e sobretudo para as aves de maior porte e com elevado estatuto de 

conservação, uma medida de extrema importância envolve as características da linha de interligação do 

aproveitamento à rede eléctrica nacional. Assim, além do enterramento do troço inicial da linha eléctrica (ver 

Figura 3.25), de modo a situar o troço aéreo fora da ZPPN e quase integralmente fora do SIC Rio Sabor e 

Maçãs, a linha eléctrica deverá ter as características propostas no manual de apoio à instalação de projectos 

de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010) para as zonas críticas, 

reduzindo os riscos de colisão e electrocussão com a avifauna rupícola. 

Essas medidas poderão incluir a utilização de postes adequados a zonas em que a presença de aves 

de grande porte é mais frequente. Como principais características que a linha deve possuir para impedir a 

electrocussão e a colisão, referem-se: 
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 o espaçamento entre os cabos eléctricos deverá ser o maior possível, para uma linha de média 

tensão, de modo a evitar a electrocussão dos indivíduos de maior envergadura (ICNB, 2010); 

 isolamento dos elementos condutores junto do poste (ICNB, 2010); 

 a utilização de apoios considerados como de menor risco (i.e, promotores de menor 

mortalidade) para as aves de grande porte (Infante et al., 2005; ICNB, 2010); 

 a colocação de dispositivos dissuasores que impeçam que o poste seja utilizado como poiso, 

em particular junto à passagem dos condutores e do cabo de guarda;  

 a adopção de uma tipologia de linha que reduza o nº de planos de colisão; e 

 a colocação de sinalização adequada nos cabos (e.g., bird flight diverter) para que estes se 

tornem facilmente visíveis de forma a reduzir o risco de colisão. 

Em função da importância avifaunística das áreas de intervenção, é provável que a linha de transporte 

de energia tenha de manter em boa parte da sua extensão aérea (cerca de 10.6 km, entre o limite do troço 

enterrado próximo da central hidroeléctrica e o ponto de ligação na linha de média tensão Mogadouro-

Palaçoulo) as características e os dispositivos de protecção enunciados. 

Deve ainda ser referido que as principais operações de construção do AHE na zona do açude deverão 

decorrer fora da época de reprodução das espécies de aves rupícolas presentes na zona, ou seja, fora do 

período compreendido entre 15 de Dezembro e 15 de Agosto (ver cronograma detalhado da fase de 

construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no subcapítulo 6.6). Por outro lado, as operações de 

desmatação não deverão ser efectuadas durante a época primaveril, possibilitando a utilização deste habitat 

como coberto de nidificação. 

Igualmente se deverá garantir que a execução em obra das diversas componentes do aproveitamento 

se complete o mais rapidamente possível, por forma a minimizar o período de perturbação das aves 

ocorrentes na zona.   

Especificamente para o melro-de-água, cuja presença foi confirmada durante as amostragens 

realizadas no presente EIA, a manutenção do regime natural durante a fase de construção e a libertação de 

caudal ecológico durante a fase de exploração no troço regularizado permitirão que o trecho entre o açude e a 

central mantenha um valor habitacional aceitável para este taxon, nomeadamente como biótopo de 

alimentação. 

Quanto à herpetofauna e dado que, numa obra do tipo da analisada, o impacto sobre as populações 

das espécies de répteis e anfíbios resulta, fundamentalmente, da alteração e destruição dos respectivos 

habitats, os trabalhos devem ser objecto de uma preparação cuidada por forma a intervir o menos possível 

sobre o terreno, tal como já mencionado em pontos anteriores. Os locais de estaleiro e de escombreira devem 

ser seleccionados em zonas de habitats degradados ou com menor valor para a herpetofauna, 
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nomeadamente em zonas de matos. Após desactivação, estes locais devem ser recuperados 

ambientalmente, tal como descrito para a flora e vegetação. 

A calendarização dos trabalhos a executar deve ser planeada de modo a assegurar o enchimento da 

albufeira a criar no início do ano hidrológico, com as primeiras chuvadas (Outubro/Novembro), de modo a 

permitir às populações refugiarem-se em cotas mais elevadas, o que não seria possível se o enchimento se 

desse no Inverno, durante a hibernação. Deve ainda referir-se que os arranjos exteriores do aproveitamento e 

todas as obras de restabelecimento das condições iniciais devem ser executados com o mínimo recurso a 

meios mecanizados, limitando, assim, os impactos provocados por esta acção. 

Para minimizar os principais impactos resultantes da implantação do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção na ictiofauna presente no rio Angueira, deverá ser rigorosamente mantido o regime ecológico de  

caudais estipulado, variável entre 120 e 980 l/s mensais.   

Será igualmente fundamental a instalação e manutenção de um sistema de transposição (previsto no 

EVTE), que assegure a transposição do açude pelas espécies piscícolas nativas presentes, da família 

Cyprinidae, diminuindo o efeito de barreira dessa estrutura. Este sistema de transposição terá como objectivo 

principal manter a continuidade piscícola, o que será importante, não só para evitar o isolamento genético das 

populações de montante, mas também para possibilitar a utilização de habitats de desova pelas espécies de 

ciprinídeos potamódromos (i.e., o barbo-comum e a boga do Norte) que ocorrem nos rios Sabor e Maçãs. A 

eficácia do dispositivo de transposição piscícola deverá ser objecto de monitorização no início da fase de 

exploração do aproveitamento.  

A tomada de água na albufeira será protegida com uma grelha (com espaçamento de 2.5 cm), entre 

outras razões, para impedir ou limitar fortemente o acesso de peixes àquele circuito. 

Embora a pequena dimensão e o modo de exploração da albufeira a fio-de-água tornem o sistema 

pouco favorável à expansão de espécies piscícolas exóticas, será importante que as autoridades 

responsáveis façam cumprir a legislação vigente que proíbe a introdução desses taxa, considerados como 

invasores. Por outro lado, tendo em atenção a ocorrência de dois taxa introduzidos na área a ocupar pela 

albufeira (perca-sol e gambúsia), deverá ser realizada uma campanha de eliminação de exemplares destas 

espécies na área que será inundada pela albufeira, previamente ao seu enchimento. Esta acção poderá ser 

realizada através de pesca eléctrica e deverá ser complementada com realização de campanhas de 

sensibilização junto das associações de pescadores locais quanto aos aspectos negativos associados à 

introdução de espécies piscícolas exóticas. 

O local de estudo é frequentado por pescadores desportivos que procuram espécies como o barbo e a 

boga (Francisco Godinho, observação pessoal). Estas espécies têm capacidade para manter populações na 

futura albufeira (Godinho et al., 1998), permitindo a realização de pesca e reduzindo a pressão potencial para 

introduzir outras espécies estranhas ao local. Poderá mesmo ser equacionada a possibilidade de integrar a 

gestão piscícola da albufeira numa concessão de pesca, por exemplo, a requerer pelos Municípios envolvidos 

no projecto de Algoso-Senhora da Assunção ou por uma Associação de pescadores locais. De referir que já 



  

  

  

  

 

 

 6.14 

existem duas concessões de pesca no rio Angueira, ambas situadas a montante do local de implantação do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Uma concessão da Associação São Martinhense de Caça e Pesca, 

situada entre o moinho da Raia, a montante, e o moinho de Veigas, a jusante (Despacho n.º 18785/2005, 2.ª 

série, de 30 de Agosto, Alvará n.º 151/2005) e uma concessão do Clube de Caça e Pesca do Vimioso, situada 

entre o açude do “cimo do poço das Pombas”, a montante, e o moinho da Maceirinha, a jusante 

(Despacho n.º 9608/2001, 2.ª série, de 8 de Maio, Alvará n.º 75/2001).     

Em relação à mamofauna e como referido para as outras comunidades animais presentes, algumas 

das acções de mitigação residem na própria escala do AHE, que resulta em afectações geralmente pouco 

significativas nos habitats da zona de estudo, e de algumas das opções de concepção tomadas, em particular 

a execução do circuito hidráulico em túnel, eliminando dessa forma o efeito negativo associado a canais a céu 

aberto, causa de mortalidade para várias espécies de mamíferos.   

De qualquer modo e em particular para a lontra e para a toupeira-de-água, as principais acções de 

prevenção e mitigação a implementar na construção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

são as seguintes: 

 manutenção do caudal ecológico no trecho interferido do rio Angueira, permitindo manter aí um 

valor habitacional aceitável para as espécies, nomeadamente como habitat alimentar (em 

termos da produção de macroinvertebrados e de peixe);   

 colocação de dispositivos – grelhas – na tomada de água para impedir a entrada de mamíferos, 

nomeadamente de toupeira-de-água, no circuito hidráulico; 

 construção de uma passagem para peixes semi-naturalizada na margem direita que possibilite 

também a passagem de mamíferos, sobretudo da toupeira-de-água;  

 construção de uma passagem para toupeira-de-água na margem esquerda do rio Angueira, 

permitindo manter a conectividade longitudinal entre o rio Angueira e a ribeira da Ponte de Pau;  

 recuperação da vegetação ribeirinha ao longo da margem da albufeira e na envolvente do 

dispositivo de transposição piscícola, com o intuito de disponibilizar coberto de ocultação e 

locais propícios à actividade reprodutiva.  

 

6.3.10 Património paisagístico 

Como forma de minimizar a destruição da vegetação existente, os trabalhos envolvidos na construção 

do AHE de Algoso-Senhora da Assunção deverão ser preparados de forma a reduzir ao mínimo a área de 

intervenção no terreno e procurando preservar os núcleos de vegetação mais bem desenvolvidos. 

A recuperação da vegetação ribeirinha (ripícola) deverá ser promovida ao longo das margens da 

albufeira, devendo, para tal, proceder-se à plantação de espécies idênticas às que constituem o bosque que 

actualmente se encontra ao longo do rio Angueira, conforme referido em relação à flora no subcapítulo 6.3.8. 
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Deste modo, a recuperação da paisagem será acelerada e a integração do projecto far-se-á mais 

rapidamente. Deverão ser utilizados preferencialmente os exemplares que tiverem que ser removidos durante 

a construção do aproveitamento. Da mesma forma será recuperada a zona a montante do açude, através da 

plantação de vegetação arbórea e arbustiva nativa da zona, por forma a reduzir a visibilidade da estrutura e 

acelerar a sua integração na envolvente paisagística do local. 

Nas áreas onde o solo fique exposto depois de finalizadas as obras, aquele deverá ser revestido por 

hidrossementeira (ou sementeira manual) – com uma mistura de sementes de plantas herbáceas e de plantas 

arbustivas – de modo a garantir a retenção das terras nos primeiros anos, enquanto a vegetação natural não 

regenera, assegurando ainda a sua estabilização. Deverão ser utilizadas exclusivamente espécies autóctones 

pertencentes ao elenco florístico da zona. 

Deverá proceder-se à remoção de todos os materiais impermeabilizantes depositados nos solos e de 

todos os entulhos, deixando o terreno limpo para que a vegetação natural possa recuperar. A zona do 

estaleiro e a zona de escombreira deverão ser recobertas com terra vegetal, para permitir a regeneração e 

fixação da vegetação natural. Igualmente, devem ser desmanteladas e removidas todas as estruturas 

provisórias de apoio à obra e as zonas de manobras e estacionamento das máquinas devem ser 

convenientemente recuperadas. 

Deverá também ser assegurado que o projecto do edifício da central respeite, em termos de volumetria 

e de acabamentos exteriores, o que é tradicional na região, de modo a favorecer o seu enquadramento na 

paisagem. Este enquadramento será reforçado se o edifício for alvo de um projecto de arranjos exteriores 

adequado, tendo em conta a envolvente e usando apenas as espécies vegetais presentes no local. 

A conduta forçada deverá ter um acabamento por pintura baço e de cor escura (eventualmente verde) 

para que a sua percepção à distância seja diminuta. 

Durante a desactivação do aproveitamento, poderá ser vantajoso manter o açude (e albufeira 

resultante), que então já fará parte da paisagem, uma vez que esta terá evoluído no sentido de integrar a 

estrutura, tanto no que concerne à vegetação ribeirinha, como aos ecossistemas associados. Em tal 

circunstância, haverá que selar a tomada de água, para repor, exactamente nos moldes anteriores à 

intervenção, o regime hidrológico natural e, simultaneamente, garantir o correcto funcionamento e exploração 

das passagem para peixes e para toupeira-de-água, de modo a que não seja excedido o caudal para o qual 

foram dimensionadas e que asseguram as condições de transponibilidade necessárias. 

 

6.3.11 Património arqueológico e arquitectónico 

Para além das medidas de minimização específicas referidas no relatório técnico sobre o Património, 

anexo ao presente EIA, sobretudo no que respeita às duas ocorrências em relação às quais foram 

identificados impactos directos e negativos – um açude no rio Angueira e um achado isolado ao longo do 
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traçado da conduta forçada – e à ponte medieval do Algoso e à calçada medieval a ela associada, 

preconizam-se as seguintes medidas: 

 integração paisagística do açude, por forma a reduzir a sua visibilidade e acelerar a sua 

integração na paisagem local (ver subcapítulo 6.3.10); 

 renaturalização dos acessos utilizados durante a construção do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção (ver subcapítulo 6.2); 

 prospecção sistemática dos locais de implantação dos apoios ao longo do traçado de ligação à 

rede eléctrica, durante a elaboração do projecto final que conterá a indicação mais precisa 

desses locais, e prospecção prévia sobre os locais definitivo de instalação do estaleiro, áreas 

de depósito e sobre os troços dos caminhos que sejam objecto de prolongamento e/ou 

beneficiação; 

 acompanhamento arqueológico das diferentes frentes de obra, sempre que as acções a 

executar requeiram o revolvimento de terras (desmatações, decapagens, escavações e 

terraplenagens). Realça-se o acompanhamento das acções na proximidade do sítio 01, já que 

o achado poderá indiciar a presença de um sítio arqueológico nas imediações; 

 vigilância da ponte medieval de Algoso durante a construção do AHE (zona do açude e 

emboquilhamento de montante do túnel), por forma a garantir a integridade física da estrutura 

face aos movimentos de máquinas, rebentamentos e transporte de terras na área circundante. 

O Relatório do Descritor Património cita o conteúdo de um Parecer técnico realizado pelo 

Instituto de Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
2
, que avalia o 

estado estrutural da ponte de Algoso perante a ocorrência das explosões necessárias à 

construção dos componentes do AHE e das medidas de minimização a adoptar nessa 

circunstância. Essas medidas incluem a necessidade de elaboração de um plano de desmonte 

que vise a detonação sequencial (e não simultânea) das cargas explosivas de modo a atenuar 

a vibração através da propagação de diferentes ondas em contra fase. As velocidades de 

vibração deverão ser monitorizadas quando se efectuarem explosões para efeitos de 

escavação da fundação do açude ou do emboquilhamento de montante do túnel de adução. 

Considerando a distância entre a ponte e os locais de detonação (cerca de 250 m), o 

mencionado Parecer refere que o terreno maioritariamente rochoso entre a ponte e os locais de 

detonação deverá possibilitar uma dissipação de energia satisfatória. Genericamente, deverá 

ser cumprida a medida de minimização para a fase de construção n.º 13, referente a 

escavações e movimentação de terras
1
. 

                                                           
2
 Costa, A., Paupério, E. e Lopes, V. (2007). Ponte de Algoso. Parecer técnico. Instituto da Construção da 

Faculdade de Engenharia do Porto. 
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No âmbito do presente EIA e em complemento da monitorização das vibrações na ponte medieval de 

Algoso, admite-se que as Câmaras Municipais envolvidas ou o próprio promotor do Aproveitamento possam 

promover uma acção de consolidação estrutural daquela ponte, dirigida sobretudo às respectivas fundações.    

 

6.3.12 Ordenamento do território 

O AHE de Algoso-Senhora da Assunção afectará áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN). As 

medidas de mitigação respeitantes à REN foram já apresentadas para as demais componentes consideradas 

neste estudo, em particular, para a geomorfologia, para os recursos hídricos, para os solos e para a flora. 

Por outro lado, o projecto encontra-se inserido, na sua quase totalidade, no Sítio da Rede Natura, Rios 

Sabor e Maçãs. Assim, todas as acções de mitigação preconizadas ao longo do presente Capítulo, em 

especial para os recursos hídricos, a flora, os habitats naturais e a fauna, constituem simultaneamente 

medidas mitigadoras do impacto da construção e exploração do AHE no ordenamento e protecção da zona 

ambientalmente sensível em causa. 

Não estando envolvida qualquer área da Reserva Agrícola Nacional (RAN), resulta desnecessário o 

equacionamento de medidas mitigadoras nesse âmbito. 

 

6.3.13   Sócio-economia 

No presente EIA não foi identificado qualquer impacto negativo do empreendimento relativamente à 

componente sócio-económica.  

Em relação aos impactos positivos assinalados neste domínio, no sentido de os potenciar, dever-se-á 

privilegiar o recurso a mão-de-obra local, nas fases de construção e de exploração do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção, assim como à pequena indústria, à hotelaria, à restauração e ao comércio 

circunvizinhos para apoio à realização das empreitadas e ao pessoal destacado que nelas vai estar envolvido. 

 

6.4  Prevenção de acidentes 

Faz sentido observar que o único acidente potencial com impacto significativo que se pode equacionar 

em relação a uma obra como a do AHE de Algoso-Senhora da Assunção é o que envolve a eventual e de todo 

improvável rotura do açude.  

Ora, no que respeita ao açude e à albufeira por ele criada e embora as dimensões dessas 

componentes as isentem da aplicação do Decreto-Lei n.º 344/2007, de 14 de Outubro (Regulamento de 

Segurança de Barragens), serão tomadas as medidas recomendadas ou regulamentadas tendo em vista 

assegurar a segurança da obra desde a fase de projecto até à da sua eventual desactivação, passando pelas 
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fases de construção, de primeiro enchimento da albufeira e de exploração. Essas medidas previnem 

seguramente o risco de rotura do açude. 

O acompanhamento da estrutura do açude durante o seu período de vida útil, baseado em observação 

visual e na monitorização que se revele adequada de alguma das suas componentes, irá assegurar a 

detecção atempada de qualquer anomalia, permitindo desencadear desde logo as medidas de 

prevenção/reparação/alerta que tal eventualidade pudesse exigir. 

De qualquer modo, uma hipotética ainda que altamente improvável, rotura do açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, não produziria prejuízos sensíveis no trecho a jusante do mesmo, dada a 

configuração e a geologia do vale, a proximidade da confluência com o rio Maçãs, o muito modesto volume 

armazenado na albufeira e a inexistência de ocupação humana naquele trecho do rio.  

No decurso da construção e instalação do Aproveitamento deverá ser imposta e fiscalizada a adopção 

de medidas de prevenção de acidentes de trabalho, segundo as normas oficiais vigentes e conforme 

explicitado no obrigatório Plano de Segurança e Saúde das empreitadas. Durante a manutenção e exploração 

do empreendimento deverão igualmente ser adoptadas as normas pertinentes que estão definidas sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho. 

 

6.5   Resumo das medidas de prevenção e de minimização previstas 

Para melhor percepção, no Quadro 6.1 sintetizam-se as medidas de prevenção e de minimização 

apresentadas nos subcapítulos anteriores do presente Capítulo. Muitas dessas medidas são referidas em 

relação a um descritor específico, mas podem apresentar efeitos mitigadores para outro ou outros dos 

múltiplos descritores considerados. 

 

6.6  Cronograma detalhado da fase de obra 

Tendo em conta a relevância do local de implantação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção para a 

avifauna rupícola, apresenta-se no Quadro 6.2 um cronograma previsional de obra, detalhado no sentido de 

prevenir e mitigar as acções que podem causar maior perturbação potencial sobre esse grupo da avifauna.  
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Quadro 6.1 (1/2) – Síntese das principais medidas de prevenção e de minimização de impactos  

 

  IMPACTOS FASE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1 Geomorfologia Alteração da morfologia 

do terreno 

C - Remoção dos escombros para locais pouco impactantes e fora 

do Sítio da Rede Natura, selagem e recuperação das zonas 

intervencionadas. 

- Utilização dos caminhos existentes para acessos. 

- Consolidação e revestimento vegetal dos taludes nas zonas de 

aterro. 

2 Clima S/significado -- -- 

3 Qualidade do ar Alteração da qualidade 

do ar 

C - Manutenção dos acessos durante a construção do AHE. 

- Restrição dos movimentos de terra. 

- Redução de poeiras (ex.: aspersão). 

- Cumprimento da legislação sobre emissão de gases de 

escape. 

4 Recursos hídricos 

superficiais 

Alteração da 

quantidade e da 

qualidade da água  

C - Desmatação e limpeza da zona inundada no Nrn (albufeira). 

- Programação adequada dos trabalhos de modo a que as 

intervenções nas linhas de água tenham lugar nos períodos 

secos. 

- Interdição de lançamento para o solo e para as linhas de água 

de quaisquer efluentes ou materiais sólidos. 

   E - Tipo de exploração (fio-de-água) conducente a reduzidos 

tempos de retenção. 

- Manutenção de um regime ecológico de caudais. 

5 Ambiente sonoro Alteração dos níveis de 

ruído 

C 

 

 

- Verificação periódica dos sistemas de redução de ruído dos 

veículos e restantes equipamentos. 

- Redução das cargas de explosivos a utilizar. 

E - Isolamento sonoro da central e características do equipamento 

a instalar. 

6 Solo Ocupação do solo C - Utilização dos caminhos existentes para acessos. 

- Gestão dos produtos das escavações conforme indicado. 

- Localização adequada do estaleiro e das áreas de depósito. 

- Recuperação das zonas intervencionadas. 

7 Flora, vegetação e 

habitats naturais 

Destruição de 

vegetação  

C - Marcação das zonas de maior interesse conservacionista.   

- Remoção dos elementos arbóreos e/ou arbustivos que não 

possam ser mantidos para utilização nas acções de 

replantação. 

- Replantação das árvores ribeirinhas em faixas descontínuas 

acima do Nrn da albufeira. 

- Interdição de qualquer actividade nessas zonas até ao sucesso 

da acção anterior. 

- Minimização do espaço perturbado pelas actividades de 

construção, incluindo deslocações de pessoas e material. 



  

  

  

  

 

 

 6.20 

Quadro 6.1 (2/2) – Síntese das principais medidas de prevenção e de minimização de impactos  

8 

 

 

Fauna Alteração/destruição de 

habitats  

C 

 

 

- Limitação das áreas de intervenção ao estritamente necessário 

e sempre que possível utilização de zonas de habitats 

degradados e posterior recuperação. 

- Programação adequada dos trabalhos principais de execução 

do açude e do túnel fora da época de reprodução das aves de 

rapina presentes no local (ver subcapítulo 6.6). 

- Construção do AHE no menor espaço de tempo possível. 

- Enchimento da albufeira com as primeiras chuvadas no 

Outono, antes da hibernação das populações de anfíbios. 

- Adopção de dispositivos que minimizam os riscos de 

electrocussão e colisão das aves na linha de interligação à 

Rede Eléctrica Nacional. 

- Construção de um dispositivo de transposição do açude para 

peixes e para a toupeira-de-água, Galemys pyrenaicus 

(margem direita) e de um segundo dispositivo para 

transposição de toupeira-de-água (margem esquerda). 

- Execução dos acessos sem cobertura betuminosa. 

  E Manutenção do caudal ecológico no troço regularizado. 

9 Paisagem Alteração da paisagem C - Minimização da destruição da vegetação. 

- Replantação de vegetação arbórea ribeirinha, em faixas 

descontínuas, acima do NRN da albufeira. 

- Revestimento vegetal dos taludes. 

- Recuperação de todos os espaços degradados. 

- Limpeza e remoção de todos os detritos, restos de materiais e 

entulhos resultantes da construção. 

10 Património 

arqueológico, 

arquitectónico e 

etnológico 

Enquadramento da 

ponte de Algoso e 

destruição de vestígios 

C 

 

- Monitorização da ponte durante os trabalhos de construção do 

AHE. 

- Integração paisagística do açude do AHE de Algoso. 

- Renaturalização dos acessos utilizados na construção. 

- Prospecção dos locais de instalação dos postes ao longo do 

traçado da linha eléctrica.  

- Acompanhamento dos trabalhos de movimentação de terras e 

deposição de escombros por um arqueólogo. 

11 Áreas com 

regulamentação 

específica, Rede 

Natura e REN 

Diversos C - Todas as acções mencionadas para a geomorfologia, os 

recursos hídricos, os solos, a flora, os habitats naturais e a 

fauna. 

- Localização do estaleiro fora do Sítio da Rede Natura. 

12 Quadro sócio- 

-económico 

Criação de emprego C - Recrutamento de mão-de-obra local. 

   E - Recrutamento de operadores locais. 

 
Nota: C - fase de construção; E - fase de exploração 

  IMPACTOS FASE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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Quadro 6.2 – Cronograma previsional para a fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. A 

laranja identifica-se o período de maior sensibilidade para a avifauna rupícola  

(15 de Dezembro a 15 de Agosto). 

Montagem do estaleiro

Ex ecução de caminho de acesso ao açude

Ex ecução de caminho de acesso à central

Ex ecução da obra do desv io prov isório e ensecadeira

Desmatação da albufeira 

Escav ações dos emboquilhamentos do túnel

Escav ações e rev estimento do túnel (2 frentes)

Escav ações do açude

Betões e acabamentos do açude

Montagem dos equipamentos e instalações eléctricas do açude

Escav ações da central e restituição

Betões e acabamentos na central

Montagem da conduta forçada

Acabamentos da central e plataforma env olv ente

Montagem dos equipamentos na central 

Ensaio dos equipamentos da barragem e tomada de água

Ensaio dos equipamentos da central

Desmonte e recuperação do estaleiro

Jul Ag

o

Set Out NovJan Fev M ar Abr M ai Jun

  Mês

M ai Jun Jul Ag

o

Set Out Nov Dez

 

Passam-se a salientar algumas das razões de natureza ecossistémica que determinam a cronologia 

das actividades a desenvolver. 

Durante o primeiro mês (ainda na Primavera) proceder-se-á à montagem do estaleiro, que será 

instalado numa área pouco problemática para a avifauna, dada a grande distância a que se encontra dos 

locais de nidificação (ver Figura 4.35). Durante os meses de Junho e Julho serão executados os pequenos 

trechos de acesso viário às zonas da central e do açude. Nos mesmos meses será ainda executado o desvio 

provisório do rio Angueira no local de implantação do açude. Em Julho iniciar-se-á a desmatação da zona a 

inundar pela albufeira, que começará no local de implantação do açude e prosseguirá depois durante Agosto 

para montante, uma área mais sensível. No decorrer do mês de Julho iniciar-se-ão também as escavações na 

zona do açude, que terminarão em Setembro. As escavações dos emboquilhamentos do túnel terão início em 

meados de Julho e serão concluídas em Setembro. A escavação do túnel iniciar-se-á em meados Agosto e 

prolongar-se-á durante oito meses, sendo que quatro desses meses coincidem com o período de menor 

sensibilidade da avifauna rupícola.  
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A construção propriamente dita do açude (betões e acabamentos) terá inicio em Agosto e demorará 

quatro meses e meio, pelo que se prevê a sua finalização em meados de Dezembro. Este período abrange 

quase integralmente o período de menor sensibilidade para a avifauna rupícola. 

O período de execução do túnel irá abranger parcialmente a época de nidificação das aves rupícolas, 

pelo que as obras realizadas nessa componente terão de minimizar o seu efeito perturbador, o que pela 

natureza das intervenções não se afigura problemático. Assim, a presença humana e de máquinas a céu 

aberto será reduzida ao mínimo possível, desenvolvendo-se sobretudo a nível subterrâneo.  

Deve ainda ser referido que, para um dos elementos identificados como potencialmente mais 

perturbadores do local - o transporte dos inertes resultantes da escavação do túnel, que deverá dar lugar 

apenas a quatro transportes/dia/boca de túnel - será possível concentrar essa remoção em um a dois dias por 

semana, reduzindo os impactos potenciais. Será ainda possível reduzir a remoção de inertes pelo 

emboquilhamento de montante do túnel – mais próximo das principais zonas relevantes para a nidificação de 

aves rupícolas – e aumentá-la através do emboquilhamento de jusante.  

Em Novembro iniciar-se-á a escavação necessária à implantação da central, sendo que a construção 

da mesma (betões e acabamentos) começará em Janeiro e demorará quatro meses e meio. Esta é, todavia, 

uma área menos problemática em relação à avifauna rupícola (ver Figura 4.42). Entre Maio e Junho do 

segundo ano da construção proceder-se-á à montagem da conduta forçada, sendo que a partir de meados de 

Junho se procederá à montagem dos equipamentos já dentro da central, incluindo a ponte rolante, os grupos 

turbina-gerador e as instalações eléctricas. Esses equipamentos serão testados entre Setembro e Novembro, 

sendo que o estaleiro será desmontado a partir de meados de Agosto do segundo ano. 

Em todas as épocas de realização da obra, a utilização dos acessos às zonas de obra, sobretudo nas 

áreas mais sensíveis que se definem no subcapítulo seguinte na carta de condicionantes, será concretizada 

com velocidade reduzida e sem recurso a sinais sonoros.  

 

6.7  Carta de condicionantes da fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

Em síntese e face aos elementos que foram identificados no presente EIA, apresenta-se na Figura 6.1 

uma carta de condicionantes, elaborada sobre cartografia à escala 1:25 000, com a indicação das áreas de 

trabalho, de estaleiro e de acessos, bem como as zonas de exclusão e áreas de protecção a salvaguardar na 

área do projecto (elementos patrimoniais identificados e valores naturais a salvaguardar). A respectiva 

legenda – descrição das condicionantes – constitui o Quadro 6.3. 
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Figura 6.1 – Carta de condicionantes à construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção.                                                                     

Escala gráfica. 
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Quadro 6.3 – Legenda da carta de condicionantes à construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

Tipologia de área Descrição dos condicionamentos 

Áreas de 

exclusão 

Área de protecção integral (em torno das linhas de água, locais de nidificação e ponte medieval de 

Algoso), onde são interditos trabalhos de construção (com excepção das eventualmente requeridas pela 

marcação do traçado do túnel). 

Área de 

intervenção 

condicionada     

n.º 1 

Área a intervir (desmatação e construção do açude) maioritariamente entre 15 de Agosto e 15 de 

Dezembro. As acções de desmatação e de desarborização deverão obedecer às directrizes que se 

apresentam no subcapítulo 7.3 do presente EIA. O enchimento da albufeira deverá ocorrer com as 

primeiras chuvadas de Outono, antes da hibernação das populações de anfíbios. 

Área de 

intervenção 

condicionada    

n.º 2 

Área de utilização condicionada à aplicação das medidas de mitigação referentes aos acessos, estaleiro 

e diferentes descritores que se identificaram no presente EIA, bem como às que integrarão o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, como a redução da circulação de veículos ao mínimo possível, a 

circulação restrita aos acessos a utilizar, a circulação restrita ao período diurno, a proibição de utilização 

de sinais sonoros e a implementação de um Sistema de Gestão de Resíduos e de efluentes. 

Área de 

intervenção 

condicionada      

n.º 3 

Área de utilização condicionada à aplicação das medidas de mitigação identificadas no presente EIA e 

às que integrarão o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, referentes às várias frentes de obra 

e aos distintos descritores, nomeadamente o cumprimento do cronograma de obra apresentado no 

presente EIA, a redução das cargas de explosivos a utilizar e o acompanhamento arqueológico da 

movimentação de terras (em trabalhos a céu aberto). 

 

6.8  Medidas de compensação 

 

As medidas de compensação previstas no presente EIA, referente à replantação de buxo (Buxus 

sempervirens) e à protecção da ponte medieval de Algoso durante a construção do empreendimento, 

encontram-se descritas, respectivamente, nos subcapítulos 6.3.8 e 6.3.11. 
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7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

7.1 Concepção e directrizes adoptadas 

Da natureza das medidas de prevenção e de mitigação propostas no capítulo antecedente decorre ser 

desnecessário monitorizar ao longo do tempo a eficácia da implementação de todas essas medidas. Por 

exemplo, torna-se desnecessário proceder à monitorização das medidas de prevenção e mitigação no 

domínio da geomorfologia. Por outro lado, há aspectos relacionados com a construção e exploração do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção que irão requerer um acompanhamento posterior à conclusão das obras, 

através de adequada monitorização. Esta necessidade é, desde logo, realçada face à inserção do 

aproveitamento num Sítio da Rede Natura e à presença de espécies com elevado estatuto de protecção. 

Realça-se também a necessidade de monitorizar os elementos que definem o Estado Ecológico (sensu 

Directiva-Quadro da Água), de forma a avaliar o cumprimento dos objectivos ambientais estabelecidos para 

as duas massas de água interferidas. 

Conforme disposto na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março), os Estudos de Impacto Ambiental 

deverão conter as directrizes gerais dos programas de monitorização, que serão pormenorizados 

posteriormente no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). Em termos 

globais, os programas de monitorização deverão permitir a avaliação da consistência e fiabilidade dos 

principais impactos previstos no EIA, bem como a eficácia das acções de mitigação desenvolvidas durante as 

fases de construção e exploração do empreendimento.  

Na fase de construção será confirmado o termo dos impactos que se prevêem cessar com o fim da 

instalação deste aproveitamento hidroeléctrico, enquanto na fase de exploração serão monitorizados os 

factores que se considerem essenciais para aferir da conformidade do empreendimento com a análise de 

impactos e da operacionalidade das medidas de mitigação implementadas, permitindo afinar as medidas que 

não mostrem ser satisfatórias no cumprimento dos seus objectivos. 

 

7.2. Parâmetros a monitorizar 

Em termos mais específicos e para inclusão nos programas de monitorização, como antes referido a 

pormenorizar no RECAPE, apresentam-se, de seguida e para cada um dos descritores julgados nesta fase 

pertinentes, as acções de monitorização que deverão ser implementadas. 



  

  

  

  

 

 

 7.2 

Flora, habitats naturais e paisagem 

Deverá ser seguida a evolução da vegetação nas zonas onde se prevê a reposição/recuperação das 

condições ecológicas e paisagísticas que existiam antes da construção do AHE, ou a sua eventual 

melhoria – i.e., zonas de estaleiro, acessos utilizados, zonas circundantes da central e do açude e 

perímetro do regolfo da albufeira. Esta análise será realizada durante a fase inicial de funcionamento do 

empreendimento e incorporará a avaliação das comunidades de macrófitos através da determinação de 

indicadores de qualidade ecológica (e.g., dos referidos no subcapítulo 4.6.3.3.).  

Avifauna 

Após a instalação da linha de interligação à rede eléctrica nacional, a eficácia das soluções adoptadas 

para minimizar o risco de electrocussão e de colisão de aves deverá ser monitorizada no início do 

período de funcionamento do AHE. Assim, durante a época de dispersão dos juvenis, ou seja de Junho 

a Setembro, deverá ser percorrida a extensão da linha para detectar a ocorrência de aves mortas 

devido à presença daquela estrutura linear. Deste modo, poderão ser detectados eventuais troços da 

linha que tenham uma incidência significativa na mortalidade das aves de grande porte. Caso esses 

troços tenham sido evidenciados, deverão ser analisados e tomadas todas as medidas necessárias 

para a correcção dos efeitos monitorizados.  

Deverão ser tidas em linha de conta as indicações sobre monitorização da mortalidade provocada por 

linhas eléctricas contida em ICNB (2010). 

Mamofauna 

Nesta comunidade, tendo em conta as espécies presentes na área estudada e a influência potencial de 

um pequeno AHE, será dada uma atenção particular à toupeira-de-água (o local de implantação do 

AHE é um Sítio Importante para a Conservação da toupeira-de-água, SIC-Galemys, Queiroz et al., 

1998) e à lontra, cuja monitorização (utilização da zona de influência do empreendimento e zonas 

adjacentes) deverá ser realizada durante as fases de pré-construção (que caracterizará a situação de 

referência) e de construção e, ainda, durante os anos iniciais de funcionamento do empreendimento.  

Deverão ser monitorizados troços de amostragem situados a montante do açude, na zona de 

implantação do açude e entre o mesmo e a restituição dos caudais turbinados.  

Herpetofauna 

Dada a não ocorrência de espécies de répteis e anfíbios ameaçados na zona do empreendimento, com 

a excepção de Psammodromus hispanicus, classificado como quase ameaçado no LVVP (Cabral et al., 

2006) e em relação aos quais os impactos de um pequeno AHE se possam fazer sentir – não se 

preconiza a monitorização desta comunidade.  
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Comunidade piscícola 

A comunidade piscícola do troço em estudo do rio Angueira deverá ser monitorizada durante o início do 

período de funcionamento do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. A evolução da comunidade 

(composição, abundância relativa e índices de condição) será seguida durante os primeiros anos de 

funcionamento do AHE, em particular na albufeira e no troço entre o açude a construir no rio Angueira e 

a restituição, troço potencialmente mais afectado pelo funcionamento do AHE. Além de amostragem 

directa (e.g., através de pesca eléctrica), a comunidade piscícola poderá ser monitorizada por métodos 

indirectos, em particular através da entrevista a pescadores que porventura exerçam a pesca na área 

de influência do empreendimento (Dias et al., 2000). A informação obtida na monitorização da 

comunidade piscícola deverá, sobretudo, permitir avaliar a eficácia do caudal ecológico proposto na 

manutenção da estrutura daquela comunidade.  

Os elementos a obter permitirão ainda contribuir para a determinação do estado ecológico, através da 

aplicação de índices de integridade piscícola.  

Comunidade de macroinvertebrados bentónicos 

A comunidade de macroinvertebrados bentónicos do rio Angueira deverá ser monitorizada durante os 

primeiros anos de funcionamento do empreendimento em três locais (a montante da albufeira, no troço 

fluvial compreendido entre o açude e a restituição e a jusante da restituição). Esta informação poderá 

ser utilizada, não apenas na avaliação da estrutura e composição da comunidade, mas sobretudo na 

determinação de índices bióticos de qualidade ecológica da água, como o IPtIN (ver subapítulo 4.6.3.3), 

permitindo, em conjugação com os dados obtidos para outras comunidades (macrófitos e peixes), 

avaliar a capacidade do caudal ecológico proposto para manter a integridade biótica do sistema.  

Recursos hídricos superficiais – quantidade  

Como seguramente constará do contrato de concessão do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, será 

instalado e posto em exploração um sistema de medição de caudais afluentes e descarregados no 

açude, bem como dos caudais turbinados na central do empreendimento. Esta informação será 

processada diariamente e os resultados comunicados, com a periodicidade que seja estabelecida, à 

entidade oficial competente. 

Recursos hídricos superficiais – qualidade  

De acordo com a reduzida dimensão da albufeira a criar e com o tipo de exploração da mesma 

(fio-de-água), a qualidade da água que aflui à albufeira será semelhante à qualidade da água que dela é 

descarregada, já que a circulação da massa de água e a sua volumetria tornarão improvável a sua 

estratificação. Ou seja, não se prevê que a existência e o funcionamento do aproveitamento alterem a 

qualidade da água na zona de influência do empreendimento, tanto mais que o mesmo não será 

responsável pela descarga, para o meio fluvial, de qualquer efluente. De qualquer forma, tendo em 

conta a sua localização no Sítio da Rede Natura, rios Sabor e Maçãs e a importância da manutenção da 
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qualidade da água para várias das espécies presentes, a qualidade da água deverá ser monitorizada 

em três locais (a montante da albufeira de Algoso-Senhora da Assunção, no trecho compreendido entre 

o açude e a restituição e a jusante da restituição), por forma a avaliar o efeito do aproveitamento 

naquele descritor. Deverão ser monitorizados os parâmetros utilizados na determinação do Estado 

Ecológico referidos no Quadro 4.15. 

Recursos hídricos subterrâneos  

Face às características hidrogeológicas da zona interferida, não se considera haver necessidade de 

proceder a qualquer monitorização da ocorrência ou exploração de águas subterrâneas durante a 

realização do aproveitamento, embora o assunto deva merecer particular atenção quando da abertura 

do túnel, para controlo de qualquer circulação de águas subterrâneas agora não antevista.   

Ruído 

Serão efectuadas medições do nível de ruído no exterior da central hidroeléctrica, quando esta se 

encontrar em funcionamento a plena carga, de modo a ajuizar se o isolamento acústico do 

edifício/equipamento e na envolvente do próprio edifício são adequados e suficientes, ou se há 

necessidade de adoptar medidas complementares de atenuação do ruído. 

Património arqueológico e arquitectónico 

A integridade física da ponte medieval de Algoso será monitorizada durante o período de construção do 

Aproveitamento.   

As acções de monitorização atrás mencionadas, tal como as medidas de prevenção, mitigação e 

compensação referidas no capítulo antecedente, sofrerão as adaptações e os completamentos que resultem 

do teor da Declaração de Impacto Ambiental. 

Observa-se, por fim, que o comportamento estrutural do açude será objecto de acompanhamento 

durante a fase de construção, no decurso do primeiro enchimento da albufeira e, obviamente, durante a 

subsequente exploração. 

 

7.3. Acompanhamento ambiental das obras 

No âmbito da Fiscalização, será implantado um sistema de acompanhamento ambiental das obras, 

com o intuito de garantir a implementação e o escrupuloso cumprimento das medidas mitigadoras enunciadas 

no presente Capítulo do EIA. Paralelamente, será importante definir e aplicar medidas correctivas de 

eventuais afectações imprevistas, que eventualmente sejam detectadas no decurso das actividades de 

construção e instalação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

Procede-se, assim e desde já, à descrição da estrutura geral do Programa de Acompanhamento 

Ambiental da Obra, PAA, bem como do seu conteúdo geral.  



hhiiddrrooeerrgg  

PPRROOJJEECCTTOOSS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  AALLGGOOSSOO--SSEENNHHOORRAA  DDAA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTEE  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  

 

 

 7.5 

ESTRUTURA GERAL: No âmbito do acompanhamento ambiental da obra, o designado “Programa de 

Acompanhamento Ambiental” irá ser apresentado pelo Empreiteiro, sendo submetido à aprovação do Dono da 

Obra. Dada a localização do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, poderá revelar-se conveniente submeter 

aquele programa a parecer prévio por parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

No EIA foram identificadas as principais actividades de minimização de impactos ambientais em obra – 

cronograma da obra, gestão de resíduos, critérios de desmatação e desarborização, orientações para a 

realização de trabalhos de recuperação paisagística, bem como a definição de programas de monitorização 

que abrangem também a fase de obra, nomeadamente em relação à monitorização da toupeira-de-água. 

Essas acções, juntamente com as restantes medidas de minimização de impactos ambientais constantes do 

conteúdo do EIA, serão transpostas para o Caderno de Encargos da empreitada, por forma a que o 

empreiteiro possa considerá-las e incluí-las na elaboração do Programa de Acompanhamento Ambiental da 

Obra. 

De forma sintética, descreve-se de seguida o âmbito e a orientação que o referido programa deverá 

adoptar, bem como os aspectos necessários à sua implementação e operação. Por outro lado, detalham-se 

alguns dos critérios que o programa deverá apresentar para implementação durante a fase de obra. 

No Programa de Acompanhamento Ambiental deverá ser definida:  

i) a política ambiental adequada ao cumprimento dos objectivos estabelecidos no processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental;  

ii) a estrutura organizacional na área do ambiente a implementar durante a construção do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção; 

iii) as linhas de actuação que permitirão o controlo efectivo das operações e actividades com potenciais 

impactos ambientais que se desenvolverão durante a fase de construção. 

Entre as actividades integradas na construção das infra-estruturas do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, passíveis de provocarem impactos ambientais, salientam-se: 

– produção de resíduos; 

– funcionamento do estaleiro e das frentes de obra; 

– preparação das zonas a intervencionar e movimentação de terras; 

– beneficiação, construção e manutenção de acessos; 

– desactivação do estaleiro e recuperação das áreas de obra 

A definição da política ambiental representa o compromisso do empreiteiro em assegurar a protecção 

do ambiente na realização da obra, de acordo com os impactos previstos e com as medidas de minimização 

identificadas no EIA, estabelecendo, assim, os princípios e as metodologias que vão orientar o seu 

desempenho ambiental. 
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Na fase de implementação do Programa de Acompanhamento deverá ser definida uma estrutura 

organizacional que permita, durante a execução da obra: 

i) cumprir os objectivos ambientais propostos; 

ii) garantir a conformidade legal; 

iii) assegurar a implementação dos requisitos ambientais e das medidas de minimização identificadas 

no decorrer da avaliação de impactos ambientais, bem como de outras medidas de prevenção de 

impactos ambientais; 

iv) garantir o controlo operacional das actividades susceptíveis de provocarem impactos ambientais; 

v) Identificar e prevenir situações que possam conduzir a desvios do desempenho ambiental 

pretendido. 

Para alcançar tais objectivos, o Programa de Acompanhamento Ambiental incluirá, pelo menos, as 

seguintes partes ou componentes:  

- estrutura e responsabilidades; 

- sensibilização/informação; 

- comunicação; 

- documentação e controlo de documentos; 

- controlo operacional; 

- prevenção e resposta a incidentes/acidentes ambientais. 

 

CONTEÚDO GERAL: O Programa de Acompanhamento Ambiental irá incidir, entre outras que 

eventualmente se justifiquem, sobre as actividades seguidamente referidas, que se entendeu oportuno desde 

já discriminar. 

a) Gestão de resíduos e efluentes 

Durante a fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção será implementado um Plano 

de Gestão de Resíduos (PGR), que será parte integrante do PAA. Prevê-se que, durante tal fase, sejam 

gerados diferentes tipos de resíduos e efluentes. A informação sobre origem e destino para cada tipo de 

resíduo é apresentada, de forma exaustiva, no Quadro 7.1. 

Neste âmbito e perspectiva, enunciam-se seguidamente as medidas importantes que serão aplicadas 

para a execução do PGR por parte do empreiteiro: 
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Quadro 7.1 – Tipo e especificações dos resíduos produzidos em obra. 

Resíduos Origem Destino 

Resíduos de desmatação e desflorestação 
Áreas de escavação - acessos, açude e 

órgãos anexos, central e área de estaleiro   

Valorização ambiental; recuperação 

paisagística  

Solos e resíduos de escavação 

a) Decapagem de áreas de 

implantação das infra-estruturas 

 

b) Escavações do túnel, central, 

tomada de água, açude e 

acessos 

 

c) Remoção de solos 

previsivelmente contaminados 

resultantes da desmobilização 

do estaleiro 

a) Deposição em escombreira e 

eventual utilização nas áreas a 

recuperar 

b) Aterro em áreas de escombreira 

previamente delimitadas e 

analisadas em função de 

condicionantes técnicas e 

ambientais 

c) Remoção e transporte realizado 

por empresas de tratamento de 

resíduos  

Betão e argamassas 
Provenientes das diferentes obras de 

construção civil do AHE de Algoso 

Colocação em escombreira ou eventual 

valorização económica 

Madeira  
Trabalhos realizados na carpintaria do 

estaleiro (reduzido volume produzido) 

Remoção para reutilização ou para 

valorização quando o volume o justificar  

Resíduos de tintas, colas e vernizes Acabamentos de equipamentos 
Empresa de reciclagem de resíduos 

devidamente certificada 

Restos de ferro 
Trabalhos de armaduras (reduzido volume 

de resíduos) 

Armazenamento provisório em local 

devidamente identificado para 

reaproveitamento 

Remoção para valorização  

Óleos usados Manutenção de máquinas de obra 
Empresas de reciclagem de resíduos 

devidamente certificada 

Resíduos da manutenção de máquinas 

(ex. pneus e baterias) 

Operações de manutenção de 

equipamento nas oficinas mecânicas 

existentes nas imediações das frentes de 

obra 

Empresas de reciclagem de resíduos 

devidamente certificada 

Conteúdo de separadores óleo/água 
Local de lavagem de rodados das 

máquinas de obra (separador de óleos) 

Recipiente estanque de óleos usados para 

posterior remoção e transporte por 

empresas de reciclagem e tratamento de 

óleos 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de 

limpeza  
Oficinas/carpintaria 

Empresa de reciclagem de resíduos 

devidamente certificada  

Resíduos sólidos urbanos Cantina, escritórios, dormitórios Aterro sanitário 

 

a.1 Deve ser dado cumprimento a toda a legislação, nacional e comunitária, em vigor no que respeita 

à gestão de resíduos, nomeadamente a identificação e classificação dos resíduos em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). 

a.2 O local afecto ao parque de armazenamento temporário de resíduos deve ser claramente 

definido e identificado para o efeito. O acesso a este local deverá ser condicionado. Os resíduos 

deverão ser segregados e armazenados separadamente, em função das suas características e 

destino final. Os locais de armazenamento para as diferentes tipologias de resíduos devem estar 

identificados. 

a.3 Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos usados, 

lubrificantes, tintas e solventes, bem como resíduos contaminados por óleos deverão ser 

http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/053B00/11881206.pdf
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devidamente acondicionados e armazenados em local apropriado e autorizado pelo Dono de 

Obra ou seu representante. Deve ser considerada a construção/implementação de uma bacia de 

retenção de forma a minimizar o impacto de eventuais derrames. 

a.4 O armazenamento temporário de óleos usados deverá ser efectuado em local impermeabilizado 

e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos hidráulicos e 

de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter claramente identificado no 

exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem temporária 

destes resíduos dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

i)  preservação de uma distância mínima de 10 m a linhas de água permanentes ou temporárias; 

ii) armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 

enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

iii) instalação em terrenos estáveis e planos;  

iv) instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos.  

a.5 A manutenção e o abastecimento de maquinarias não deverão ser feitos na frente de obra. Estas 

operações deverão ter lugar no interior dos estaleiros em local previamente definido e com as 

condições necessárias para os efeitos. 

a.6 Os filtros de óleo, previamente escorridos, materiais absorventes e solos contaminados com 

hidrocarbonetos deverão ser armazenados temporariamente em recipientes estanques e 

fechados. 

a.7 A remoção de resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos usados, 

lubrificantes, tintas e solventes, e resíduos contaminados com óleos só deverá ser iniciada, pelo 

Adjudicatário, após a aprovação pelo Dono de Obra ou seu representante da proposta dos 

destinos finais. Deve ser apresentada cópia das autorizações das empresas receptoras de 

resíduos e transportadores de óleos usados. 

a.8 O Adjudicatário deve ter disponíveis os meios necessários para actuar caso ocorra derrame de 

resíduos, nomeadamente resíduos classificados como perigosos pela LER. 

a.9 No âmbito da gestão dos resíduos deverá ser dada preferência à valorização dos resíduos. As 

empresas de gestão de resíduos a contratar, deverão constar nas listagens dos operadores 

licenciados pelo Instituto dos Resíduos, devendo ser apresentado ao Dono de Obra, ou seu 

representante, cópia das autorizações das empresas receptoras de resíduos e transportadoras 

de óleos usados. 

a.10 Os materiais resultantes da desmatação devem ser armazenados num local afastado das linhas 

de água, devendo ser privilegiada a sua valorização e comercialização, sempre que possível e 

economicamente viável. 
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a.11 Os materiais inertes excedentes que venham a resultar das escavações necessárias à 

construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção serão removidos para escombreiras, cuja 

localização definitiva será definida na fase de projecto e onde os impactos de tal acção se 

revelem mínimos. O transporte destes resíduos a destino final, que deverá ser devidamente 

licenciado para o efeito junto da entidade competente, só poderá ser iniciado após aprovação do 

destino final pelo Dono de Obra, ou seu representante. No EIA foram propostas as zonas de 

deposição de escombros esquematizadas nas Figuras 3.31 e 3.32, que se consideram 

suficientes para receber os cerda de 26 400 m
3
 sobrantes (volume de escavação deduzido do 

volume de aterro), provenientes, sobretudo, da abertura do túnel. Foi preocupação determinante 

na identificação do possível local para a escombreira garantir que se situava fora do Sítio da 

Rede Natura, Rios Sabor e Maçãs, por forma a minimizar os impactos resultantes da deposição 

dos escombros.     

a.12 Relativamente à produção de resíduos sólidos urbanos, a obra deverá estar dotada de 

contentores para recolha deste tipo de resíduos. A remoção final dos resíduos equiparados a 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) deverá ser efectuada através dos processos habituais de 

remoção de RSU existente nos concelhos em que se insere a obra. 

a.13 Não será permitida a rejeição dos resíduos de pequena natureza para as linhas de água ou solo. 

Os resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada, nos termos previstos da lei. 

a.14 Será proibido proceder à queima de resíduos a céu aberto, de acordo com a legislação em vigor, 

bem como proceder à sua deposição, em local não autorizado. 

b) Gestão do estaleiro e das frentes de obra 

Conforme mencionado no Capítulo 3.7.3 do EIA, a área a ocupar temporariamente pelo estaleiro único 

ou principal (com a área aproximada de 2 500 m
2
) deverá situar-se fora da zona com estatuto de protecção e 

em zonas pouco revestidas de coberto vegetal e/ou com menor valor habitacional relativo. A localização 

proposta para o estaleiro principal na proximidade da povoação de Algoso (Figuras 3.33 e 3.34) enquadra-se 

nesses pressupostos, reduzindo o impacto ambiental deste elemento, além de situar o estaleiro próximo dos 

acessos a utilizar e tão equidistante quanto possível das duas frentes de trabalho (açude/extremo de 

montante do túnel e central hidroeléctrica/conduta forçada/extremo de jusante do túnel).   

Em relação à gestão das várias frentes de obra salientam-se as seguintes directrizes de actuação: 

b.1 Utilização preferencial dos caminhos existentes para o acesso às diferentes frentes de obra. 

b.2 Restrição dos movimentos de terra às áreas estritamente necessárias. 

b.3 Remoção cuidadosa dos produtos de escavação para escombreira. 

b.4 Realização das revisões e as mudanças de óleos e lubrificantes da maquinaria não no local de 

trabalho, mas sim em local apropriado, previsivelmente em oficina. 
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b.5 Limpeza e aspersão regular dos acessos aos locais de obra e à zona do estaleiro. 

b.6 Deposição dos materiais mais finos em zonas menos sujeitas à acção do vento. 

b.7 Cumprimento obrigatório das normas vigentes sobre emissão de gases de escape das viaturas e 

dos equipamentos utilizados nas obras e montagens. 

b.8 Desenvolvimento dos trabalhos de construção em estrita observância do calendário 

pormenorizado, também de modo a tirar partido, sempre que possível, das épocas do ano mais 

adequadas às distintas naturezas daqueles trabalhos, garantindo simultaneamente impactos tão 

pequenos quanto possível. 

b.9 Necessidade de manter operacionais os sistemas de redução de ruídos gerados nos 

equipamentos e veículos utilizados, de modo a que os níveis de emissão previstos pelos 

respectivos construtores sejam respeitados; para tal, deverão ser efectuadas revisões periódicas 

aos equipamentos e veículos em causa. 

b.10 Redução ao mínimo necessário das cargas unitárias dos explosivos a utilizar, sendo que na 

construção do túnel o ruído provocado pelas explosões subterrâneas será naturalmente pouco 

expressivo. 

b.11 Acções de corte de vegetação a levar a cabo na área a inundar pela albufeira necessariamente 

precedidas da identificação precisa dos troços a intervir, limitando ao mínimo indispensável as 

afectações específicas sobre o bosque ribeirinho. 

b.12 Compatibilização com os períodos críticos das comunidades faunísticas, particularmente com a 

reprodução, das actividades construtivas que causem maiores perturbações (e.g., desmatação e 

uso de explosivos). 

b.13 Limitação temporal das principais operações de construção do AHE na zona do açude aos 

períodos fora da época de reprodução das aves de rapina presentes na zona. 

b.14 Interdição de efectuação das operações de desmatação durante a época primaveril, 

possibilitando a utilização deste habitat como coberto de nidificação. 

b.15 Execução das diversas obras do aproveitamento tão rápida quanto possível, por forma a 

minimizar o período de perturbação da zona. 

b.16 Planeamento da calendarização dos trabalhos a executar por forma a assegurar o enchimento da 

pequena albufeira a criar no início do ano hidrológico, com as primeiras chuvadas 

(Outubro/Novembro), de modo a permitir às populações refugiarem-se em cotas mais elevadas, 

o que não seria possível se o enchimento se desse no Inverno, durante a hibernação.  
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c) Delimitação das áreas a intervencionar 

Depois da definição precisa das áreas a intervencionar em associação com a execução de cada 

infra-estrutura constituinte do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, tais áreas deverão ser claramente 

delimitadas no terreno no início dos trabalhos de construção do empreendimento, sendo proibido intervir fora 

das mesmas. A delimitação das áreas a intervir terá em conta a carta de condicionantes, onde se indicam as 

áreas de exclusão e as áreas de protecção a salvaguardar na envolvente do projecto (elementos patrimoniais 

identificados e valores naturais a salvaguardar). 

Também devem ser delimitadas as áreas de escombreira, tendo em atenção os seguintes critérios 

gerais: 

– localização fora do Sitio da Rede Natura Rios Sabor e Maçãs; 

– proximidade às zonas de produção dos escombros; 

– localização em zona não florestada; 

– capacidade de aterro correspondente às necessidades; 

– proximidade aos acessos rodoviários às frentes de obra; 

– existência de caminhos próximos para movimentação das viaturas; 

– inexistência de linhas de água significativas; 

– condições de disponibilização da necessária área de terreno aceitáveis. 

Como consta do Capítulo 3.7.3, após quantificação do volume dos produtos de escavação das obras 

do AHE de Algoso-Senhora da Assunção a levar a depósito (26 400 m
3
), foram ali propostas as zonas de 

deposição de escombros que se esquematizaram nas Figuras 3.31 e 3.32, que se consideram suficientes 

para receber tal volume e enquadradas nos critérios atrás referidos.  

d) Acções de desmatação e desarborização 

Como já referido, as acções de desmatação e de desarborização serão efectuadas nas zonas 

estritamente necessárias, de modo a evitar a degradação ou fragmentação de habitats, sendo esta indicação 

particularmente relevante quanto à vegetação ribeirinha.  

Com base na identificação no tipo de vegetação existente nas áreas a desmatar, enunciam-se em 

seguida os procedimentos gerais para a realização das operações de desmatação e desarborização, a 

realizar na empreitada de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

d.1 Desarborização: previamente à acção de desarborização, os elementos arbóreos bem 

constituídos, cuja remoção não possa ser evitada durante a construção do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, devem ser arrancados com os devidos cuidados e armazenados 

em perfeitas condições de solo e humidade, por forma a tornar possível a sua reutilização em 
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locais a definir na futura integração paisagística da obra. Para os exemplares mal constituídos ou 

cujo valor de conservação não recomende a sua reutilização nas acções de recuperação 

ambiental do Aproveitamento serão removidos através de corte raso com moto-serra. Essas 

árvores serão transportada para o carregadouro para traçagem (esta nunca deve ser feita no 

local do corte). A traçagem é feita por: tronco – com 2.2 de comprimento e com diâmetro superior 

a 20 cm; lenha – com 2.20 m de comprimento e com diâmetro variável entre 20 cm e 7.5 cm; e 

rama – com diâmetro superior a 7.5 cm. 

d.2 Desmatação: previamente à acção de desarborização, os elementos arbustivos bem constituídos 

e com valor de conservação, como o buxo, cuja remoção não possa ser evitada durante a 

construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, devem ser arrancados com os devidos 

cuidados e armazenados em perfeitas condições de solo e humidade, por forma a tornar possível 

a sua reutilização em locais a definir na futura integração paisagística da obra. Para os restantes 

elementos, o corte deve ser feito com corta-mato acoplado a tractor (borracheiro ou lagartas), a 

rechega do mato deve ser feita com escarificador ou respigador e a apanha com pá frontal ou 

pinça, evitando a incorporação de pedras. Os trabalhos de desmatação e de desarborização não 

devem ser feitos na Primavera e todo o material deve ser armazenado em local afastado das 

linhas de água. 

O material lenhoso, resultante das operações acima descritas, deve ser preparado por talhões de 

acordo com as seguintes categorias: toros, lenha, cepos, rama e mato. Depois de separado e armazenado, o 

material lenhoso deverá ser valorizado. Não deverá ser permitida a queima a céu aberto de qualquer resíduo 

proveniente destas actividades. 

e) Definição das áreas de escombreira 

Em termos genéricos, tais áreas deverão ser definidas de acordo com os seguintes elementos 

característicos do material a conduzir para escombreira: tipo de material a depositar, volume desse material, 

área ou áreas disponíveis para seu depósito; e, altura e inclinação adequadas a dar aos respectivos taludes 

de aterro. 

A escombreira ou escombreiras para colocação do material sobrante das escavações serão, no final, 

devidamente seladas e recuperadas paisagisticamente. 
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8. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO  

Partindo dos dados e análises constantes dos capítulos antecedentes do presente Estudo de Impacto 

Ambiental, que caracterizaram o empreendimento e a situação de referência, avaliando os impactos gerados 

e identificando as medidas de mitigação e os programas de monitorização a aplicar (Capítulos 3 a 7), 

abordam-se, de seguida, as lacunas técnicas e de conhecimento detectadas em relação ao conteúdo dos 

mesmos capítulos.  

 

8.1. Lacunas detectadas 

Concepção e caracterização do projecto 

Tendo por base o projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção apresentado no respectivo Estudo 

de Viabilidade Técnico-Económica, considera-se que, a nível técnico, não existem lacunas na 

caracterização e concepção do aproveitamento. Salienta-se que o EVTE contou com a ampla 

experiência de técnicos das especialidades envolvidas, pertencentes ao quadro da Hidroerg ou 

consultores externos. A Hidroerg detêm actualmente vários pequenos aproveitamentos hidroeléctricos 

em exploração, cujo bom comportamento ao longo de sucessivos anos sustenta a fiabilidade das 

soluções técnicas apresentadas no projecto. 

Deve também referir-se que os diferentes modelos aplicados na caracterização, tanto 

hidrológico-energética como estrutural, incorporaram extensa informação, também adquirida em 

trabalho de campo, e concretizam abordagens tecnicamente adequadas. Foram ensaiadas e 

comparadas soluções alternativas, em particular quanto à sua inserção, dimensão e equipamento, no 

sentido da optimização da solução que sustenta o presente Estudo de Impacto Ambiental. Por outro 

lado, mesmo a incerteza de carácter hidrológico, inevitavelmente presente em qualquer avaliação e 

caracterização de disponibilidades hídricas, se admite ser reduzida no caso em análise, dado que, para 

além da sua reconhecida adequabilidade, os modelos implementados utilizaram extensamente 

informação hidrometereológica, de âmbito regional e nacional.  

Caracterização da situação de referência ambiental 

A caracterização da situação de referência apresentada no EIA dispôs de um importante volume de 

informação que resultou de estudos e trabalhos técnicos elaborados para o Sítio da Rede Natura rios 

Sabor e Maçãs, ou que, de qualquer forma, o incluíram (e.g., Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro, Plano Sectorial da Rede Natura), completados 
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posteriormente com as prospecções de campo realizadas no âmbito deste estudo e com a obtenção de 

informação a partir de diversos outros estudos, na sua maioria, executados por instituições 

universitárias, sobretudo a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de 

Bragança.  

Em consequência, pode-se afirmar que as lacunas associadas à caracterização da situação de 

referência apresentada neste Estudo de Impacto Ambiental são reduzidas, sobretudo porque se 

adoptou uma perspectiva conservativa quanto à ocorrência potencial de espécies de flora e de fauna na 

zona de estudo, assumindo como existindo no local taxa que, embora não observados recentemente ou 

nas prospecções de campo (e.g., toupeira-de-água ou mexilhões-de-rio), já foram registados na zona 

ou nas suas proximidades. Todavia, as lacunas que eventualmente subsistam, independentemente da 

qualidade e da quantidade da informação previamente existente e recolhida e da intensidade das 

prospecções especificamente realizadas no âmbito deste EIA, não se consideraram capazes de 

impossibilitar a determinação da sensibilidade dos valores naturais presentes face às alterações 

previstas com a construção, exploração e desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

Previsão e avaliação dos impactos 

No seguimento da caracterização da situação de referência levada a cabo no presente EIA e do 

conhecimento existente quanto aos factores determinantes da organização e do funcionamento dos 

sistemas presentes no local – em particular o geológico, o climático, o biológico, o paisagístico, o 

arqueológico e o sócio-económico -, foi possível analisar, com uma boa precisão, os impactos 

resultantes das diferentes fases de implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Estas 

fases foram divididas em acções parcelares, cujo impacto sobre cada um dos descritores do EIA foi 

objecto de uma maior pormenorização. Considera-se que essas acções integram todas as intervenções 

a realizar e na sua esquematização foi utilizada a experiência precedente da Hidroerg na concepção, na 

construção, na exploração e no acompanhamento ambiental de empreendimentos similares ao 

presente. 

Com o objectivo de avaliar a importância dos impactos determinados por cada uma das acções 

consideradas foi adoptada uma metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo para cada um desses 

impactos um conjunto de parâmetros descritivos das suas características nas vertentes mais relevantes 

para a respectiva avaliação global, tal como é frequente em estudos de natureza afim. Esta análise 

permitiu salientar os principais impactos, as acções mais impactantes (as que provocam mais impactos 

ambientais negativos num maior número de componentes) e os descritores do EIA mais afectados pelo 

empreendimento. 

Não tendo sido exequível para a maior parte dos descritores utilizados no presente EIA realizar uma 

avaliação quantitativa quanto aos efeitos produzidos por determinada acção – avaliação, se não 

impossível, pelo menos, extremamente difícil com base no estado actual da ciência ecológica no nosso 

País e do conhecimento existente sobre ecossistemas, ambos sobretudo descritivos e empíricos, sem 
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possibilidade de predição matemática rigorosa –, a análise e a avaliação dos impactos teve em conta 

um largo conjunto de trabalhos sobre os efeitos ambientais de grandes e pequenos aproveitamentos 

hidroeléctricos, incluindo vários trabalhos realizados na Península Ibérica (e.g., Jesus et al., 2004; 

Tavares et al., 2004; Santos et. al., 2006 e referências nele contidas, Pinheiro et al., 2012), o que 

permitiu, para os vários impactos analisados, uma boa ponderação das suas características, da forma 

de actuação das acções que os determinam e do seu grau de importância.  

Assim e apesar de as poucas insuficiências técnicas e de conhecimento acima referidas terem limitado 

a análise quantitativa sobre alguns dos efeitos provocados pelas acções envolvidas na construção, 

exploração e desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, considera-se que a avaliação 

realizada é globalmente fiável, adequada nos vários domínios abordados e, portanto, suficiente para 

sustentar a decisão que vier a ser tomada sobre o impacto ambiental do projecto em apreço. 

Medidas de prevenção, mitigação e compensação dos impactos negativos e programas de 

monitorização 

As diversas medidas de prevenção e de mitigação dos impactos negativos propostas no EIA foram 

sustentadas nos impactos avaliados e no funcionamento ecológico da área de estudo. A sua base 

técnica e científica é, no conjunto, boa, nomeadamente em relação a aspectos como a recuperação das 

áreas intervencionadas (e.g., estaleiro, acessos e escombreiras), a caracterização do regime de 

caudais no troço regularizado (regime ecológico), a concepção do açude, da central e das demais 

componentes do aproveitamento (incluindo o túnel), o estabelecimento do regime de exploração da 

central, as características da linha de transporte de energia e a preservação da ponte do Algoso.  

Como já referido, muitas das medidas de prevenção e de mitigação do empreendimento em causa 

residem na sua própria concepção e regime de funcionamento, realçando-se, mais uma vez, a muito 

pequena capacidade de retenção da albufeira criada, a sua exploração a fio-de-água, o circuito 

hidráulico quase todo em túnel, a existência de acessos de qualidade nas proximidades das principais 

frentes de obra e a manutenção de caudais para fins ecológicos.  

As directrizes apresentadas para um programa de monitorização e as acções indicadas em concreto 

para alguns dos descritores deste EIA (estas acções serão explicitadas em fase de Projecto de 

Concurso, tal como legalmente estabelecido), considerados de importância primordial ou com 

capacidade para indiciar possíveis alterações dos ecossistemas do rio Angueira e ecossistemas 

adjacentes, são suportadas em suficiente material técnico e científico, assim como no conhecimento 

sobre a situação de referência. Em consequência, é possível afirmar-se não existirem lacunas 

importantes, quer na selecção desses descritores, quer nas acções de monitorização propostas, nesta 

fase ainda em termos genéricos, para cada descritor. 
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8.2. Síntese 

Tendo em atenção as considerações antecedentes, julga-se adequado concluir que, em consequência 

do conhecimento que se detêm envolvendo o tipo de projecto em avaliação (pequeno aproveitamento 

hidroeléctrico com circuito hidráulico quase exclusivamente desenvolvido em túnel e com exploração a 

fio-de-água), bem como da informação obtida e dos procedimentos metodológicos adoptados ao longo do 

estudo, não existem lacunas técnicas ou de conhecimento que tenham limitado a elaboração do EIA, para 

além do que é aceitável num estudo desta natureza. 

Tal afirmação respeita tanto à concepção do empreendimento, como à caracterização da situação de 

referência, como ainda à análise dos impactos provocados pela sua construção, exploração e desactivação, 

ao estabelecimento das medidas de prevenção e de mitigação dos impactos negativos e à definição, a 

precisar oportuna e posteriormente, das acções de monitorização e das medidas de gestão ambiental que se 

entende devem ser implementadas.  
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9. CONCLUSÕES 

É possível concluir, com base nos elementos expostos nos Capítulos antecedentes do presente 

Estudo de Impacto Ambiental, que a implementação do pequeno aproveitamento hidroeléctrico de 

Algoso-Senhora da Assunção, no trecho final do rio Angueira, irá provocar alguns impactos negativos locais, 

dada a natureza intrínseca das intervenções envolvidas na construção e na exploração do Aproveitamento em 

relação aos valiosos ecossistemas existentes na zona para que foi projectado. 

Não obstante, fica bem evidenciado no EIA que, fundamentalmente em resultado da dimensão e das 

características compactas da solução de engenharia prevista para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção, 

associadas à funcionalidade da solução em si, tais impactos são maioritariamente avaliados como pouco 

significativos, inclusivamente para as componentes mais sensíveis (em particular as ligadas ao ecossistema 

aquático e ribeirinho).   

Quanto às características da solução de engenharia que contribuem para a redução dos impactos 

potenciais de um projecto deste tipo, salienta-se a execução de um circuito hidráulico quase integralmente em 

túnel, a reduzida área de construção da central e o semi-enterramento do próprio edifício, a área e volume 

reduzidos da albufeira, o modo de exploração da mesma (a fio-de-água) e os sistemas de transposição do 

açude, para peixes e outras espécies na margem direita, e para toupeira-de-água, na margem esquerda.  

Para muitas das componentes analisadas no EIA do Aproveitamento de Algoso-Senhora da 

Assunção, os impactos identificados e avaliados assumem maior importância durante a fase de construção do 

aproveitamento, atenuando-se ou mesmo anulando-se durante a subsequente fase de exploração. Perante a 

reduzida dimensão das intervenções envolvidas na construção do empreendimento, deve também referir-se 

que a fase de obra terá curta duração, salientando-se, por exemplo, que a execução do açude não deverá 

durar mais de quatro meses e meio.  

Apesar desses factos, alguns impactos permanecerão durante a vida útil do aproveitamento, 

sobretudo o efeito de barreira representado pelo açude e a alteração de caudais registada no troço do rio 

Angueira situado entre o açude e a restituição dos caudais turbinados. A construção de dois sistemas de 

transposição do açude para a fauna e a manutenção de um regime de caudais ecológicos no troço do rio 

entre o açude e a restituição permitem, de qualquer modo, mitigar significativamente os impactos identificados 

para a fase de exploração. Em termos gerais e de acordo com a avaliação efectuada é ainda reconhecida a 

reversibilidade da maior parte das acções imputáveis ao empreendimento, tanto na fase de construção, como 

na de exploração.  
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Em mais detalhe e relativamente ao impacto sobre a comunidade de buxo que será inundada pela 

albufeira, não será possível mitigar os seus efeitos, embora a reduzida expressão do açude/albufeira faça 

com que a área de buxo a inundar seja diminuta. Não obstante, o projecto contempla como medida de 

compensação a plantação de igual área de buxo. Por outro lado, a linha eléctrica de interligação será no seu 

início enterrada, eliminando os riscos de colisão e electrocussão para as aves, desenvolvendo-se de seguida 

numa direcção que permite uma intersecção muito reduzida com o Sítio da Rede Natura Rios Sabor e Maçãs 

e que evita a intersecção dos vales associados aos principais cursos de água da região (Angueira, Maçãs e 

Sabor).  

Considera-se assim adequado concluir do presente EIA que os impactos negativos identificados, no 

contexto da produção de energia eléctrica de fonte renovável propiciada pelo projecto de Algoso-Senhora da 

Assunção, têm, na sua maioria, uma magnitude reduzida, minimizável e em boa parte reversível. Acresce que 

se trata de um projecto de reconhecido interesse público, para o qual não se evidencia, na mesma região, 

uma solução alternativa que seja técnica e economicamente viável. 

De forma mais detalhada, considera-se pertinente relevar os seguintes aspectos: 

- Serão pouco importantes os impactos do Aproveitamento no clima, na geomorfologia, no uso do 

solo, na qualidade da água e do ar e no ambiente sonoro, assumindo apenas os dois últimos alguma 

relevância durante a fase de construção. 

- Será mantido um regime ecológico de caudais significativo (variável mensalmente entre 120 e       

980 l/s) no troço do rio Angueira entre o açude e a restituição, que mimetiza, na sua variabilidade 

anual e inter-anual, a situação actual, como se julga ter sido documento no decurso deste estudo. 

- Os impactos na flora, vegetação e habitats naturais decorrentes da desmatação e da decapagem do 

solo nas áreas de intervenção – principalmente nas zona da albufeira e da central – são pouco 

significativos, já que estas acções se desenvolvem maioritariamente sobre as unidades de 

vegetação de menor valor patrimonial. Não obstante, a vegetação ribeirinha, de maior valor 

patrimonial, será afectada na área da albufeira, embora se preveja a sua recuperação após o 

enchimento da nova massa de água. Também o habitat caracterizado pelo buxo será afectado na 

área a inundar pela albufeira, embora somente numa pequena área de 310 m
2
, sendo expectável 

que parte importante do Habitat 5110 existente nas encostas da área a inundar pela albufeira se 

mantenha. A jusante do açude, a manutenção de caudais ecológicos deverá permitir a manutenção 

da vegetação ribeirinha actual em termos da sua composição, estrutura e funcionamento biológico. 

- Em relação às comunidades faunísticas e mesmo com a presença de espécies com grande 

interesse de conservação, nomeadamente de aves rupícolas de grande porte, as características 

estruturais e de funcionamento do empreendimento permitem prever um impacto pouco significativo 

sobre a habitabilidade da área de estudo para esses taxa, tidas também em conta as especiais 

medida que serão tomadas no que concerne à ligação à rede eléctrica nacional e no cuidado 

faseamento da fase de construção do Aproveitamento.  
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- Relativamente à ictiofauna e tendo em conta a construção de um sistema de transposição para 

peixes e a manutenção de um caudal ecológico eficaz, os impactos, apesar de negativos, não terão 

também grande expressão, prevendo-se a manutenção da estrutura e da organização da 

comunidade piscícola, dominada por ciprinídeos nativos. Igualmente para a toupeira-de-água, a 

presença dos sistemas de transposição propostos deverá reduzir os impactos do AHE sobre a 

espécie, ao evitar o isolamento populacional. Uma parte da albufeira pode diminuir o seu valor como 

habitat alimentar potencial para a toupeira-de-água, embora o possa manter (caso da lontra) ou 

mesmo aumentar (caso dos morcegos) para outras espécies de mamíferos.  

- A albufeira, de pequenas dimensões (área inundada à cota do Nrn de cerca de 1.28 ha, 

correspondente à profundidade média de 1.98 m), não irá promover a alteração do regime 

hidrológico numa extensão significativa do rio Angueira, como foi adequadamente documentado. A 

manutenção de caudal ecológico, a elevada taxa de renovação da água armazenada (implicando a 

manutenção de fortes características lóticas) e a afectação de poucos elementos arbóreos na 

execução da obra, conduzem a que o impacto da construção e da exploração do aproveitamento 

sobre a dinâmica ecológica do troço em causa do rio Angueira sejam pouco importantes.  

- O principal impacto do Aproveitamento na paisagem resultará da presença do açude e da albufeira, 

já que o circuito hidráulico será realizado na sua quase totalidade em túnel e a conduta forçada e 

central se situam num local de menor interesse paisagístico. Não obstante, será importante a 

recuperação paisagística dos vários locais afectados pelas obras de construção do AHE de Algoso-

Senhora da Assunção, por forma a reduzir a visibilidade do açude e acelerar a sua integração na 

envolvente local.    

- Em relação ao património arqueológico e arquitectónico o principal impacto resulta do efeito que o 

açude terá no enquadramento paisagístico da ponte de Algoso. Todavia, a implantação do açude 

cerca de 270 m a montante da ponte de Algoso e as acções programadas para a sua integração 

paisagística contribuirão para mitigar significativamente os impactos negativos do Aproveitamento 

sobre o referido descritor. 

- A implantação do aproveitamento mostra-se compatível com os regulamentos dos Planos Directores 

Municipais de Vimioso e de Mogadouro, no que diz respeito aos espaços de ambos os concelhos a 

ocupar. Acresce que a sua execução em cooperação com as autarquias de Vimioso e Mogadouro 

gerará recursos financeiros para as mesmas, os quais decerto contribuirão para o desenvolvimento 

sustentável e para a valorização do apoio social e diversificação da actividade económica dos dois 

municípios. 

- Por fim, deve-se salientar que a construção e a exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

não requerem medidas de prevenção e de mitigação de impactos negativos vultuosas, nem de difícil 

implementação, o que poderia acarretar efeitos secundários assim inexistentes. 
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Embora não seja possível valorizar com objectividade o impacto ambiental conjunto resultante da 

construção, exploração e desactivação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, através da adição dos 

vários impactos parcelares (positivos e negativos) identificados e que foram objecto do presente EIA, julga-se 

poder concluir que o seu impacto global é pouco significativo no plano local e praticamente inexistente nos 

âmbitos regional e nacional.  

O empreendimento demonstra uma relação global positiva entre as vantagens e os inconvenientes que 

a iniciativa acarreta e revela um impacto ambiental nulo ou desprezável em relação a boa parte dos 

parâmetros analisados. Nessa óptica, considera-se importante salientar, uma vez mais, as consequências 

positivas do projecto, que se prevê venham a ocorrer, não só a nível local (designadamente ao nível do tecido 

sócio-económico), mas sobretudo a nível nacional e global (essencialmente através da redução das emissões 

de gases com efeito de estufa e da redução na importação de combustíveis fósseis, matéria esta que foi 

objecto de tratamento no Capítulo 2.2 do presente estudo). 

Em súmula, o conteúdo dos vários capítulos deste Estudo de Impacto Ambiental, bem como as 

anteriores considerações, permitem comparar e sopesar os impactos negativos e positivos do projecto. 

Através dessa análise é possível concluir que o AHE de Algoso-Senhora da Assunção evidencia ser 

compatível a produção de energia eléctrica de origem renovável num pequeno aproveitamento hidroeléctrico 

com a protecção dos valores sociais, económicos e ambientais pré-existentes no meio onde é implantado, 

mesmo tendo em conta os relevantes valores naturais e patrimoniais presentes e o estatuto de área sensível 

da zona, classificada como Sítio da Rede Natura 2000.  
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 A.1.1 

ANEXO 1 

 

 

Extractos das cartas originais de Reserva Ecológica Nacional (REN), de 

condicionantes e de ordenamento dos Planos Directores Municipais de 

Mogadouro e de Vimioso, incluindo a legenda original e os elementos pertinentes 

de projecto. Os extractos foram obtidos a partir da cópia digital das referidas cartas 

obtida na Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Urbano (actualmente Direcção-Geral do Território). Relativamente ao concelho de 

Vimioso, não existe uma carta global de condicionantes, pelo que, para além da 

carta de REN e de outras condicionantes, se apresenta a carta da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 
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Figura A1.1 – Extracto da carta de REN constante do PDM de Mogadouro, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação.  
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Figura A1.2 – Extracto da carta de REN constante do PDM de Mogadouro, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto e a orientação, sem alteração de escala. A legenda deve ser 

consultada na figura anterior. 
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Figura A1.3 – Extracto da carta original de condicionantes do PDM de Mogadouro, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação.  
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Figura A1.4 – Extracto da carta original de condicionantes do PDM de Mogadouro, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto e a orientação, sem alteração de escala. A legenda deve ser 

consultada na figura anterior. 

 



hhiiddrrooeerrgg  

PPRROOJJEECCTTOOSS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  

AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  AALLGGOOSSOO--SSEENNHHOORRAA  DDAA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  

 

 

 A.1.7 

 

Figura A1.5 – Extracto da carta original de ordenamento do PDM de Mogadouro, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação.  
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Figura A1.6 – Extracto da carta original de ordenamento do PDM de Mogadouro, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto e a orientação, sem alteração de escala. A legenda deve ser 

consultada na figura anterior. 
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Figura A1.7 – Extracto da carta de REN constante do PDM de Vimioso, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação.  
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Figura A1.8 – Extracto da carta de RAN constante do PDM de Vimioso, incluindo os elementos 

pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação.  
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Figura A1.9 – Extracto da carta original de outras condicionantes do PDM de Vimioso, 

incluindo os elementos pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e 

orientação.  
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Figura A1.10 – Extracto da carta original de ordenamento do PDM de Vimioso, incluindo os 

elementos pertinentes de projecto, sem alteração de escala, respectiva legenda e orientação. 
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Quadro do elenco florístico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 
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Matriz de Impactos Ambientais 
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MATRIZ DE IMPACTES

Acção Geologia Qualidade Rec. hídricos Rec. Hídricos Rec. Hídricos Ambiente Solos Flora Ictiofauna Herpetofauna Av ifauna Mamofauna Inv ertebrados Paisagem Património Sócio-

 do ar superficiais superficiais subterrâneos sonoro v egetação e ** -economia

(Quantidade) (Qualidade) Habitats

Construção do Aproveitamento

1.1 Aquisição dos terrenos a ocupar pelo aprov eitamento c,per,im,ir

1.2 Empreitadas de construção civ il, dos equipamentos e da linha eléctrica c,t,im,ir

1.3 Desmatação e limpeza superficial dos terrenos c,per,im,ir c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,per,im,ir * p,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,t,im,rev

1.4 Beneficiação dos acessos ex istentes e abertura de nov os acessos v iários c,per,im,ir c,t,im,rev c,t,im,rev c,per,im,ir c,per,im,rev c,per,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev

1.5 Estaleiros. Instalação e activ idade c,per,im,ir c,t,im,rev c,t,im,rev c,per,im,ir c,t,im,rev c,per,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev

1.6 Ex ecução do açude e obras conex as c,per,im,ir c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,per,im,ir c,t,im,ir p,t,im,rev c,per,im,ir c,per,im,rev c,per,im,rev p,t,im,rev c,t,im,rev

1.7 Ex ecução do circuito hidráulico c,per,im,ir c,t,im,rev c,t,im,rev c,per,im,ir c,per,im,rev p,t,im,rev c,per,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev

1.8 Ex ecução da central e área env olv ente c,per,im,ir c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,per,im,ir c,per,im,ir p,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,t,im,rev

1.9 Arranjos ex teriores do aprov eitamento c,per,m/l,rev

1.10 Ligação à rede eléctrica nacional c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev

Exploração do Aproveitamento

2.1 Produção de energia i,per,im,rev c,per,im,ir

2.2 Operação e manutenção do aprov eitamento

2.3 Presença do açude c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,m/l,ir c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,ir

2.4 Presença do circuito hidráulico i,per,im,m,rev p,per,m/l,rev p,per,im,ir i,per,im,ir c,per,im,ir

2.5 Presença da central c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,ir

2.6 Alteração do regime hidrológico c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev p,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev c,per,im,rev

2.7 Descarga de cheias c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev

2.8 Esv aziamento da albufeira c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev c,t,im,rev

2.9 Ultilização da albufeira para outros fins i,per,m/l,rev c,t,im,rev c,per,im,rev p,per,im,ir

2.10 Presença da linha de transporte de energia c,per,m/l,ir c,t,im,rev

Desactivação do Aproveitamento c,per,m/l,ir p,per,im,rev p,per,im,rev c,per,im,rev

* considerado no âmbito das restantes acções

** ver relatório do descritor património, em anexo   Sinal e intensidade:  Probabilidade de ocorrência:  certo – c; provável – p; improvável – i.

positivo negativo Desfasamento no tempo: imediato – im; médio ou longo prazo – m/l.

pouco signific.    significativ o muito signific. pouco signific.    significativ o muito signific. reversibilidade: reversível – rev; irreversível - ir. 

Duração: temporário – t; permanente – per; 

Impactes

 

 


