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1. INTRODUÇÃO 

A APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., remeteu à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de entidade licenciadora, o Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) relativo ao Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do 
Saião - Foz do Sabor - Pocinho, em fase de projeto de execução. 

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente ao artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os 
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte 
Comissão de Avaliação (CA): 

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

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

� APA/ARH Norte: Dr. Sérgio Fortuna 

� APA/DGA: Eng.ª Maria João Leite 

� Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr. Pedro Barros 

� Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Paulo Alves 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Dr.ª Rita Ramos 

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

O projeto enquadra-se no ponto 10f, do Anexo II do diploma mencionado, respeitante a “Construção de 
vias navegáveis (não incluídas no anexo I), obras de canalização e regularização dos cursos de água”. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes volumes: 

• Volume I – Relatório Síntese 

• Volume II – Desenhos 

• Volume III – Resumo Não Técnico 

• Volume IV – Aditamento (Tomo 1: Relatório; Tomo 2: Desenhos) 

• Elementos Complementares (Tomo I; Tomo II) 

• Documento – Serviços de mergulho científico   

O EIA foi elaborado pela empresa NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., no período 
compreendido entre setembro de 2015 e agosto de 2016. 

As entidades responsáveis pela elaboração do projeto são a empresa WW Consultores de Hidráulica e 
Obras Marítimas, S.A. e a empresa MSW Estudos e Projetos de Obras Marítimas. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

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

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do projeto de execução. 

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

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

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 
elementos complementares, os quais forma entregues atempadamente pelo proponente. 

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: ICNF, EDP Produção, 
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Direção-Regional 
de Cultura do Norte (DRC-Norte), e Infraestruturas de Portugal, S.A.. Os pareceres recebidos 
encontram-se em anexo e foram analisados e integrados no presente parecer. 

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

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 19 de 
dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017.  

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

7. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA). 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Segundo o EIA, a realização da obra de alargamento e beneficiação da via navegável do Douro no trecho 
entre a ilha do Saião e a barragem do Pocinho irá beneficiar a navegação turística e a navegação 
comercial de carga, uma vez que vai permitir a navegação de navios de 80 m de comprimento e 3,8 m 
de calado. Adicionalmente, vai permitir estabelecer um novo canal a Norte da Ilha do Saião, de forma a 
Via Navegável do Douro (VND) se processe no entorno desta ilha por dois canais (Norte e Sul) com 
sentido único. 

A possibilidade de utilização de navios hotel de calado de 3,8 m até à barragem do Pocinho permitirá 
aumentar a aposta em mercados turísticos emergentes e de rápido crescimento, através do produto 
turístico de cruzeiro de mais de um dia, contribuindo para a concretização dos objetivos do Plano 
Estratégico Nacional de Turismo para o Norte (Turismo de Portugal, 2013). 

A concretização deste projeto é justificado ainda pela possibilidade de utilização de navios hotel até à 
barragem do Pocinho, contribuindo para a concretização dos objetivos do Plano Estratégico Nacional de 
Turismo para o Norte (Turismo de Portugal, 2013) e, mais especificamente no alargamento do troço 
entre o Pinhão e Pocinho, o reconhecimento pelo grupo de trabalho para as infraestruturas de elevado 
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valor acrescentado nomeado pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 
do potencial de captação para na VND de trafego fluvial de mercadorias. 

3.2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, ÁREAS SENSÍVEIS, CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

A área de projeto insere-se na região Norte, abrangendo os distritos de Bragança e Guarda, sendo que: 

� Margem direita: 

- Freguesias de Lousa, Cabeça Boa, Torre de Moncorvo e Açoreira, do concelho de Torre de 
Moncorvo, distrito de Bragança; 

� Margem esquerda: 

- Freguesia de Vila Nova de Foz Côa, do concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito de Guarda. 

O projeto interceta o Alto Douro Vinhateiro (ADV), área classificada como sensível. O ADV foi 
classificado como Património Mundial, na categoria de paisagem cultural, evolutiva e viva, pela UNESCO, 
o que conduziu à sua classificação como Monumento Nacional, publicado em aviso n.º 15170/2010 (2.ª 
série), de 30 de julho, e ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, segundo o 
qual “os bens culturais imóveis incluídos na lista do Património Mundial integram, para todos os efeitos 
e na respetiva categoria, a lista dos bens classificados como de interesse nacional”. A classificação de 
ZEP do ADV corresponde à Região Demarcada do Douro (RDD). 

Embora o projeto coincida principalmente com o leito do rio, o seu limite a montante interceta o Alto 
Douro Vinhateiro (ADV), área classificada como sensível. Relativamente às áreas de estaleiro e apoio de 
obra, a sua localização coincide com uma Zona Especial de Proteção (ZEP) que atualmente se encontra 
bastante alterada.  

Relativamente ao ordenamento do território, os instrumentos em vigor para a área de projeto são: 

� Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

� Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica 3 (RH3); 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-Douro); 

� Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV); 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Torre de Moncorvo; 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa; 

O EIA são ainda referidas as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área de 
intervenção: 

� Albufeiras de águas públicas (albufeira da Valeira); 

� Albufeiras de água públicas (zona reservada da albufeira de Valeira); 

� Alto Douro Vinhateiro;  

� Reserva Ecológica Nacional (REN); 

� Via Navegável do Douro; 

� Domínio público hídrico; 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

� Zonas inundáveis. 
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3.3. CANAL DE NAVEGAÇÃO ATUAL 

Com uma extensão de 208 quilómetros, compreendida entre a Foz do Douro e Barca D’Alva, a Via 
Navegável do Douro (VND) suporta os diferentes tipos de navegação fluvial, principalmente marítimo-
turística, comercial e náutica de recreio. A navegação marítimo-turística distribui-se entre os seguintes 
segmentos (IMT, 2016): 

� Cruzeiros mais do que um dia (embarcações hotel); 

� Cruzeiros de um dia (que utilizam eclusas), que estão, na sua quase totalidade, divididos nos 
trajetos Porto/Régua/Porto, Régua/Pinhão/Régua e Régua/Barca D’Alva/Régua; 

� Cruzeiros na mesma albufeira, que se concentram nas zonas Porto/Gaia, Entre-os-Rios, Régua, 
Pinhão, Foz do Sabor e Pocinho. 

A navegabilidade do rio Douro relaciona-se com a circunstância da implementação, a partir de 1961, do 
aproveitamento hidroelétrico do rio Douro, aproveitando o relativamente elevado desnível 
proporcionado pelo leito do rio Douro (cerca de 125 m entre Barca d’Alva e o mar). A construção das 
barragens resultou numa significativa alteração da hidrodinâmica do rio Douro, sendo criadas grandes 
albufeiras com correntes de relativamente baixa intensidade, proporcionando, em situações normais 
de escoamento (excluindo os períodos de grandes cheias), condições para a navegação turística e 
recreativa bem como para a navegação comercial com maior segurança. 

O desnível de 125 metros que o rio Douro apresenta entre o mar e a Barca d’Alva é vencido por cinco 
eclusas (Crestuma, Carrapatelo, Régua, Valeira e Pocinho), todas com a largura de 12,10 metros e um 
comprimento ao longo do eixo longitudinal que varia entre os 91,70 e os 95,00 metros, permitindo a 
transposição das cinco eclusas por uma embarcação com as dimensões máximas de 86 metros de 
comprimento fora a fora, boca de 11,40 metros e calado de 3,80 metros. 

O canal de navegação apresenta uma largura mínima de 40 metros em leito rochoso e 60 metros em 
leito aluvionar, com uma profundidade mínima de 4,20 metros, permitindo calados até 3,80 metros, à 
exceção dos troços de Cotas a Valeira e da ilha do Saião à barragem do Pocinho, nos quais o canal de 
navegação tem apenas cerca 25 metros de largura, e uma profundidade inferior com capacidade 
apenas para um calado até 2,00 metros. 

A navegação da via navegável do rio Douro, de acordo com o Decreto-Lei n.º 344-A/98 de 6 de 
novembro, é efetuada obrigatoriamente em período diurno e no troço Pinhão/Valeira, de acordo com o 
mesmo Decreto-Lei, existem várias zonas de interdição de cruzamento de embarcações. No período de 
maior luz natural (junho/setembro), a navegação está circunscrita ao período horário das 7:00/20:00. A 
duração de uma viagem de cruzeiro no troço mencionado tem uma duração mínima de 67 minutos num 
dos sentidos, acrescido do tempo da passagem pelas eclusas (média de 20 minutos por operação). 

A velocidade das embarcações deve ser compatível com as características da via navegável e das obras 
de arte ao longo do seu percurso, variando normalmente a velocidade de cruzeiro entre 16 e 18 km/h, 
matéria que se encontra regulada no artigo 54º do Regulamento da Via Navegável do Douro, Decreto-
Lei nº 344-A/98 de 6 de novembro. 

Atualmente não é permitida a navegação noturna na Via Navegável do rio Douro (VND). 

As estatísticas de tráfego fluvial na VND para o ano de 2015 foi de 2243 embarcações que circulam neste 
troço de via, que inclui embarcações Marítimo-Turísticas (maioritariamente Barcos-Hotel). 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO EM AVALIAÇÃO 

3.4.1. Canal de navegação 

O projeto do Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro (Via Navegável do 
Douro – VND), entre a ilha do Saião (Pk 0+000) e a eclusa da barragem do Pocinho (Pk 10+500), com 
uma extensão total de 10 500 m, e uma largura geral do rasto que passará para 60 m e a uma cota 99 
m, correspondente a uma altura de água mínima navegável de 4,2 m (em relação ao Nível Mínimo de 
Exploração – NmE – da albufeira da Régua, situado à cota 103,5 m).  
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Assim, as características geométricas do canal de navegação passarão a ser as seguintes: 

� Cota da soleira do canal de 99 m, correspondente a profundidade mínima de 4,5 m, 
considerando o nível mínimo de exploração (NmE) da barragem da Valeira de 103,5 m; 

� Largura da soleira do canal, em alinhamento reto, de 60 m a 40 m, respetivamente nos troços 
com duas vias de vias e nos troços com uma via; 

� Largura da soleira do canal na zona da ilha do Saião, onde se dá a separação das duas vias, de 
35 m; 

� Concordâncias circulares como raio mínimo de 400 m; 

� Sobrelarguras das concordâncias calculadas por 2000/R, aplicadas preferencialmente no 
intradorso da curva; 

� Desenvolvimento do disfarce entre a largura normal e as sobrelarguras de 150 m. 

Embora tenha sido referido que a profundidade mínima para o canal de navegação era de 4,2 m, este 
valor foi alterado para 4,5 m de modo a permitir uma tolerância de 0,30 m para o potencial 
assoreamento entre dragagens. Neste contexto é também assinalado que na zona imediatamente a 
jusante da barragem do Pocinho há a passagem de duas vias para uma via devido à presença dos 
pilares da ponte. 

Na aproximação à eclusa da barragem do Pocinho a largura mínima de rasto do canal diminui 
progressivamente até um valor mínimo de 10,0 m. Quanto ao canal de acesso à barragem do Pocinho, 
não serão realizadas dragagens numa distância inferior a 5,0 m do início dos muros laterais do acesso. 

Segundo o EIA, o comprimento acumulado das zonas de dragagem de rocha atinge 5 420 m, 
correspondendo a cerca de 48 % do total do canal, ou seja, não será necessário intervir em 52 % da sua 
extensão (6 km), em virtude das cotas do leito do rio Douro serem já inferiores à cota 99 m.  

O trecho do rio Douro a alargar e a aprofundar, com 10 500 m de extensão total, entre a ilha do Saião 
(Pk 0+000) e a eclusa da barragem do Pocinho (Pk 10+500), foi dividido em 5 zonas de dragagem, 
designadamente: 

� Zona 1: canal a norte da ilha do Saião, com uma extensão total de 615 m; 

� Zona 2: imediatamente a montante da foz do rio Sabor, com uma extensão total de 475 m;   

� Zona 3: junto à Quinta do Vale Meão, com uma extensão de 850 m; 

� Zona 4: curva acentuada a montante do Vale Meão, com extensão de 3000 m; 

� Zona 5: zona de aproximação à barragem do Pocinho, com extensão de 480 m;  

Para dimensionamento da operação de dragagem para aprofundamento e alargamento do canal de 
navegação considerou-se um navio de projeto com as seguintes características: 

� Comprimento de 80,00 m; 

� Boca de 11,40 m; 

� Calado de 3,80 m; 

� Calado aéreo de 7,20 m. 

3.4.2. Volume dos materiais a remover 

Segundo o EIA, para o alargamento e aprofundamento do canal de navegação no trecho do canal entre 
a ilha do Saião e Pocinho, as escavações requerem: 

� O quebramento e a dragagem de materiais rochosos, realizado através de explosivos; 

� A dragagem de materiais incoerentes. 

Com base na batimetria efetuada e a geometria considerada para o novo canal, foi calculado um 
volume teórico de 56 200 m3 para o quebramento de rocha, compreendendo todas as zonas de 
dragagem e, 146 232 m3 para dragagem de incoerentes, compreendendo as zonas de dragagem 
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imediatamente a montante da foz do rio Sabor e até à curva acentuada a montante do Vale Meão, 
inclusive. 

Destes volumes totais cerca de 82% de material rochoso e 87% de materiais incoerentes são gerados na 
zona de dragagem a montante do Vale Meão, com extensão de 3 km. 

3.4.3. Desmonte de rochas 

De acordo com EIA, a atividade principal do projeto consiste nos trabalhos de dragagem de dois tipos 
de materiais: 

� Rocha e blocos de rocha de grandes dimensões; 

� Materiais incoerentes, nomeadamente, areia, burgau e mistura dos dois materiais. 

Assim, projeto prevê o desmonte de rocha com decurso a explosivos numa extensão total de 3 650 m, 
distribuídos pelas seguintes zonas: 

� No canal norte da ilha do Saião; 

� Entre o Pk 4+525 e o Pk 4+725; 

� Entre o Pk 6+025 e o Pk 6+075; 

� No Pk 6+175; 

� Entre o Pk 7+100 e o Pk 8+100; 

� Entre o Pk 8+200 e o Pk 9+900; 

� Entre o Pk 10+175 e o Pk 10+275. 

Os desmontes subaquáticos são operações complexas que exigem um maior grau de especialização e 
experiência dos executantes, bem como, equipamentos e explosivos apropriados às suas 
especificidades.  

Uma vez que a instalação das cargas explosivas é realizada a partir da superfície aquosa, o sistema de 
iniciação e os explosivos devem ser impermeáveis e resistentes à pressão hidrostática. Nestes casos, os 
consumos específicos de explosivos é superior aos habituais e os impactes ambientais caracterizam-se 
por componentes de baixa frequência nas vibrações terrestres, além de gerarem ondas de choque 
hidráulicas que podem ser destruidoras. 

Tendo em conta a ocorrência de granitos, xistos e grauvaques, nestes locais será utilizada a perfuração 
e o quebramento por meio de wagon drill e de explosivos, estando estabelecida a seguinte sequência 
de trabalhos: 

� Perfuração do maciço rochoso ou blocos a demolir, com recurso a wagon drill instaladas sobre o 
pontão; 

� Colocação do explosivo e detonadores a partir de pontão; 

� Rebentamento do explosivo; 

� Remoção dos materiais desagregados com recurso a escavadoras hidráulicas instaladas sobre 
pontão; 

� Transporte dos materiais escavados para a zona de depósito com recurso a batelões de abrir 
pelo fundo. 

Em situações excecionais, como na envolvente da eclusa e na ponte do Pocinho, serão adotadas outras 
técnicas de quebramento de rocha devido à sensibilidade das estruturas existentes na proximidade. 
Nestes locais o projeto prevê a realização das seguintes operações: 

� Desmonte do maciço rochoso ou blocos a demolir, com recurso ao martelo demolidor, a 
argamassa expansiva, desagregadores ou outros processos; 

� Remoção dos materiais desagregados com recursos a escavadoras instaladas sobre pontão; 
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� Transporte dos materiais escavados para a zona de depósito com recurso a batelões de abrir 
pelo fundo. 

No caso da dragagem de materiais incoerentes a sequência de operações prevista é a seguinte: 

� Dragagem dos materiais a remover com recurso a dragas de porão equipadas com gruas ou 
escavadoras ou, em alternativa, com gruas ou escavadoras instaladas em pontão; 

� Transporte dos materiais dragados para a zona de depósito pelas dragas de porão ou, em 
alternativa, pelos batelões de abrir pelo fundo.   

3.4.4. Destino final dos produtos de escavação 

O destino final para os produtos das escavações é uma zona de “fundões” do rio Douro (profundidade 
máxima entre 15 e 30 m), a jusante da ilha do Saião que foi escolhida por ter uma secção maior, o que 
conduz a uma diminuição da velocidade do escoamento e da capacidade de arrasto do material 
depositado. 

Segundo o projeto, o referido troço a jusante do trecho a alargar e aprofundar, permite um enchimento 
máximo até à cota de 91 m com a acomodação de um volume total a depositar de 230 530 m3, 
distribuindo-se da seguinte forma: 

� 84 299 m3 de materiais rochosos, considerando 50% de empolamento do volume dragado 
(56 200 m3); 

� 146 231 m3 de materiais não consolidados. 

Após a deposição dos materiais nessas depressões, estas ficarão preenchidas até uma profundidade 
mínima de 12,5 m (face ao nível mínimo de exploração da albufeira da Valeira, 103,5 m), 8 m abaixo da 
cota de projeto do futuro canal de navegação (99 m). Desta forma delimitou-se uma área com um total 
de cerca de 3,12 ha, e um comprimento de cerca de 500 m, a jusante da ilha do Saião, como 
demonstrado a figura seguinte.  

Quanto à deposição dos materiais incoerentes dragados, estes serão colocados na parte inferior da 
zona de depósito, e por cima, o depósito de materiais rochosos dragados devidamente distribuídos 
para garantir o recobrimento das areias e a sua estabilidade, prevendo-se uma espessura de material 
rochoso de recobrimento de areias de 2,7 m. 
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Zona prevista para depósito de dragados 

Fonte: EIA 

3.4.5. Estaleiros e instalações provisórias 

Para a execução do projeto esta previsto que o estaleiro e a zona de apoio sejam instalados na margem 
esquerda da foz do rio Sabor junto à ponte da EN 324 sobre este rio, cerca do Pk 4+000 e a 300 m a 
montante da foz do referido rio. Esta localização tem acesso direto pela EN 324 e já foi utilizada para o 
mesmo fim na empreitada de rebaixamento do rio Sabor, no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico 
do Baixo Sabor. Deste modo, o local já se encontra desmatado não estando prevista qualquer 
intervenção preparatória para além da sua vedação, que será removida após a conclusão dos trabalhos.   

Esta área destina-se ao abastecimento, entrada e saída de pessoas de embarcações, ao abastecimento 
de combustível e à armazenagem do material afeto à empreitada durante os períodos em que não há 
trabalhos. 

Desta forma, prevê-se a implementação dos seguintes edifícios/zonas na área de estaleiro: 

� Instalações para o pessoal; 

� Sala de reuniões de trabalho para uso da fiscalização e do empreiteiro; 

� Gabinete para a fiscalização com 16 m2; 

� Instalações sanitárias;  

� Refeitório e cozinha; 

� Armazéns de materiais; 

� Armazéns de ferramentas e equipamentos de pequena dimensão; 

� Parque de equipamentos móveis, para estacionamento de equipamentos sempre que não 
esteja a ser utilizados; 
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� Parque de viaturas de passageiros; 

� Parques de materiais. 

 

 

Local previsto para a implantação do estaleiro e zona de apoio 
Fonte: EIA 

3.4.6. Faseamentos dos trabalhos 

De acordo com o referido no EIA, por motivos ambientais e de segurança os trabalhos no rio Douro só 
poderão ocorrer entre julho e outubro (88 dias úteis). Assim para que a fase de dragagens ocorra num 
único ano, o projeto considera atingir um rendimento diário de: 

� 640 m3/ dia para a dragagem de rocha ou blocos de rocha; 

� 1 670 m3/ dia para a dragagem de materiais incoerentes. 

Tendo em consideração os dois tipos de trabalho de dragagem em simultâneo, é considerado um prazo 
global de 7 meses para a realização da empreitada que se distribuem da seguinte forma: 

� Instalação do estaleiro e mobilização do equipamento: 2 meses; 

� Dragagens e depósito de materiais dragados (julho a outubro): 4 meses; 

� Sinalização do canal, desmontagem do estaleiro e desmobilização do equipamento: 1 mês. 

Desta forma, é admitido o seguinte plano diário de trabalho para a fase de dragagens: 

� Instalação do equipamento de perfuração: entre as 7:00 e as 8:00 h; 

� Perfuração da rocha: entre as 8:00 e as 17:00 h; 

� Retirada do equipamento de perfuração: entre as 17:00 e as 18:00 h; 
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� Colocação de explosivos: entre as 17:00 e as 19:30 h; 

� Detonação: entre as 19:30 e as 20:00 h; 

� Instalação do equipamento de dragagem: entre as 20:00 e as 21:00 h; 

� Dragagem de materiais rochosos e incoerentes e transporte de materiais incoerentes a 
depósito: entre as 21:00 e as 5:00 h 

� Retirada do equipamento de dragagem: entre as 5:00 e as 6:00 h; 

� Transporte de dragados rochosos para zona de depósito: entre as 5:00 e as 7:00 h. 

De modo a não afetar a navegação do rio Douro, é admitido que numa primeira fase os trabalhos sejam 
realizados avançando de jusante para montante ao longo de uma faixa marginal do rio que permita a 
navegação na faixa remanescente. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos 
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considera-se como fator ambiental determinante, para a tomada de decisão a Paisagem Cultural, 
Património Mundial Alto Douro Vinhateiro, e como fatores ambientais relevantes a Socioeconomia, os 
Recursos Hídricos, a Geologia e Geomorfologia, Sistemas Ecológicos, Património Cultural, Paisagem e 
Ambiente Sonoro. 

Foram ainda analisados os seguintes fatores ambientais: Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar e 
Ordenamento do Território. 

4.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

4.2.1. Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da situação atual apresentada é baseada nos seguintes elementos: EIA e respetivo 
Aditamento; Folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 1:200.000 e respetiva Notícia Explicativa 
(Pereira 2006); Folha 11-C Torre de Moncorvo da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000 e 
respetiva Notícia (ver bibliografia), bem como em dados do LNEG. 

Morfologia e Geomorfologia  

O modelado que se verifica no relevo decorre da interação de processos envolvendo a fracturação e as 
litologias que aqui ocorrem, sendo bem patente o contraste morfológico evidenciado entre terrenos de 
natureza metassedimentar e de natureza granítica. Enquanto os primeiros predominam a nascente do 
vale da Vilariça e ao longo do vale do rio Douro (desde sensivelmente Mesão Frio, a Oeste, até à 
fronteira com Espanha, a Este), os granitóides observam-se próximo da área do projeto, a NW do 
Pocinho, ou então de forma generalizada mas já a Norte, entre Carrazeda de Ansiães e o vale da 
Vilariça, e bastante mais a Sul na vasta mancha que abrange Lamego, Tabuaço, Penedono, Meda e se 
prolonga até Figueira de Castelo Rodrigo. 

A área de estudo está compreendida, em termos gerais, numa área da Superfície Fundamental de 
aplanamento da Meseta Norte, com uma altitude média da ordem de 700 m, incluindo áreas aplanadas 
desta, com destaque para as regiões de Carrazeda de Ansiães e de S. João da Pesqueira. Após uma 
drenagem endorreica, que poderá ter atingido a Bacia Terciária do Douro em Espanha durante parte do 
Cenozóico, a drenagem fez-se posteriormente para o Atlântico através da bacia do Douro (in Pereira 
2006). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2925                                                                                                                                                                             Pág. 11 
Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião - Foz do Sabor - Pocinho 

A morfologia desta vasta região em que se implanta o projeto apresenta alguma heterogeneidade e 
contrastes acentuados, nomeadamente tendo em consideração: i) o próprio vale do Douro; ii) os 
principais vales que drenam para o Douro, correspondentes aos rios Sabor (vale da Vilariça), Tua, 
Pinhão, Corgo, Távora e Torto; iii) alguns planaltos mais amplos, com destaque para Carrazeda de 
Ansiães, Lousa e Chavães (a Sul de Tabuaço). 

Esta morfologia variada que se observa deve-se à geodiversidade presente, com o contraste entre 
modelado granítico e xistento, com as cristas quartzíticas, com vales fluviais amplos ou, por outro lado, 
com vales estreitos e ravinosos, e ainda com inúmeras evidências de condicionalismo tectónico 
traduzidas na paisagem, sendo de atribuir grande destaque ao acidente ativo Bragança-Vilariça-
Manteigas, inclusive com o graben a ele associado. No modelado, enquanto em fácies 
metassedimentares são frequentes as formas decorrentes da alternância de bancadas de filitos, 
grauvaques e localmente de quartzitos (erosão diferencial), as rochas graníticas apresentam também 
inúmeras diferenças morfológicas, condicionadas por fenómenos erosivos e características 
mineralógicas. 

Geologia  

A região abrangida pelo projeto insere-se na Zona Centro-Ibérica, desenvolvendo-se essencialmente ao 
longo de formações metassedimentares do Grupo do Douro, de diversos granitóides, e ainda em 
aluviões e terraços. 

As formações metassedimentares do Grupo do Douro estão incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico, 
CXG, também designado Super-Grupo Dúrico Beirão, que ocorre nesta vasta região do Norte do país 
desenhando uma faixa sensivelmente E-W, entre a Serra do Marão e a fronteira com Espanha, faixa 
esta que é delimitada a Norte e a Sul por granitóides hercínicos. Além desta presença contrastante de 
metassedimentos e de granitos, a outra característica geológica fundamental da área de estudo é a 
presença do acidente tectónico Bragança-Vilariça-Manteigas, orientado NNE-SSW, associado a outras 
falhas paralelas e definindo depressões tectónicas importantes, como é o caso do graben da Vilariça. 
Apresenta-se de seguida a litostratigrafia da área de estudo: 

� Grupo do Douro. Está representado na região por metassedimentos de natureza turbidítica, aos 
quais tem sido atribuída idade câmbrica, embora no topo possa atingir o Ordovícico. Sendo este 
grupo inicialmente subdividido em seis unidades litostratigráficas, outros autores consideraram 
posteriormente que essa litostratigrafia estaria duplicada devido a carreamentos sin-
sedimentares, pelo que são considerados dois conjuntos, sendo um autóctone (apenas presente 
fora da área de estudo) e outro alóctone, representado, da base para o topo, pelas Formações 
de Rio Pinhão, Pinhão, e Desejosa. 

� Ordovícico. Sobre as unidades do CXG estende-se, para nascente da área do projeto (com início 
já a quase 2 km a Este do rio Douro), o sinclinório de Moncorvo, incluindo a Serra de Reboredo 
que constitui o seu flanco Norte. Sem expressão direta na área afetada pelo projeto, é 
constituído, da base para o topo, por: - Formação de Quinta da Ventosa, Quartzitos inferiores e 
Formação Quartzítica, Formação Xistenta. A Formação Quartzítica inclui as bancadas espessas 
de minérios que correspondem ao Jazigo de Ferro de Moncorvo, o qual, embora dependente do 
cenário, estudo ou projeto de exploração, pode representar, por exemplo, cerca de 550 Mt com 
um teor da ordem de 37 % de Fe. 

Unidades lito-estratigráficas do Grupo do Douro representadas na área de estudo: 

- Formação da Desejosa (no topo): é representada, em termos gerais, por filitos listrados com 
intercalações de metagrauvaques e metaquartzovaques, por vezes calcíticos. A Norte do 
Pocinho, junto ao rio Douro, apresenta tonalidade esverdeada bastante escura e é frequente 
a presença de intercalações calcossilicatadas. A espessura estimada para esta formação pode 
atingir ou mesmo ultrapassar 450 m. 

- Formação de Pinhão: finamente estratificada, numa sequência rítmica de 10 a 20 cm de 
espessura, é constituída por metagrauvaques e metaquartzovaques, e por xistos (filitos 
cloríticos e quartzo-cloríticos); ocorrem níveis com magnetite, frequentemente também com 
pirite; a espessura é da ordem de 350 m. O contacto desta formação com os granitos 
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apresenta auréola de metamorfismo de contacto, por vezes assemelhando-se a micaxistos, 
bem como, frequentemente, rochas calcossilicatadas. 

- Formação de rio Pinhão (na base): metagrauvaques e/ou metaquartzovaques, muitas vezes 
em bancadas espessas, com intercalações finas de filitos listrados ou, por vezes, de 
metaconglomerados lenticulares. Esta unidade apresenta uma espessura de cerca de 250 m. 

Rochas graníticas: 

Descrevem-se as rochas graníticas que ocorrem na área de estudo, apresentadas com referência à sua 
mineralogia e textura e, sobretudo, com base no seu período de instalação relativamente a D3, a 
terceira fase de deformação hercínica: 

� Granitóides hercínicos, tardi a pós-tectónicos relativamente a D3: 

- Granito de Campelos (Sabrosa), ocorrendo a jusante da ilha do Saião, ao longo de 2,5 km no 
canal NNE-SSW mais estreito e encaixado do vale do rio Douro, a curta distância do contacto 
a Sul com o CXG. É um granito porfiróide de matriz média, grão fino a médio, de duas micas, 
essencialmente biotítico. 

- Granito de Lousa – Larinho (S. Mamede de Ribatua). Ocorre num curto troço final da 
garganta do Douro acima referida, ao longo de cerca de 400 m, entre o Granito de Campelos 
(a Norte) e o CXG (a Sul). Trata-se de um granito de grão médio, de duas micas, com 
concentrações de turmalina.  

� Granitóides hercínicos, tardi-tectónicos relativamente a D3: 

- Granito de Estevais – Cabanas de Baixo. Algo afastado do canal de intervenção, ocorre em 
Cabanas de Baixo, no tramo final da margem direita do rio Sabor, quase na foz. De duas 
micas, apresenta grão médio, com tendência porfiróide na bordadura. 

- Granito de Quinta de Vale de Meão. Observa-se no relevo envolvido pelo meandro do rio 
Douro, a Norte do contacto com a Formação de Pinhão, incluindo o v.g. Pinheiro (vértice 
geodésico; h=458 m); é limitado a leste pela falha da Vilariça, em contacto contra a 
Formação da Desejosa. Granito porfiróide de duas micas mas essencialmente moscovítico, 
com esparsos megacristais de feldspato, com turmalina, orientado, fortemente cisalhado. 
Verifica-se a presença de volfrâmio no encaixante do bordo Sul, tendo sido explorado em 
pequenas minas a Sul do v.g. Pinheiro. 

� Granitóides hercínicos, sintectónicos relativamente a D3 

- Granito de Zedes – Cabeça Boa. Ocorre aproximadamente entre o km 0 e o km 5 da 
intervenção prevista no projeto, em ambas as margens. É um granito porfiróide, de duas 
micas, essencialmente biotítico, de matriz média a grosseira, orientado, localmente com 
concentrações biotíticas. Constitui a maior mancha granítica presente na carta geológica 11-
C. 

Filões e massas 

Observam-se ocorrências importantes de filões aplíticos, cartografados na vizinhança de maciços 
graníticos, em encaixante constituído pela Formação de Pinhão, muito próximo do contacto com o 
Granito de Estevais – Cabanas de Baixo (cerca de 2 km a S do v.g. Pinheiro, na Quinta do Reguengo).  

Estão também cartografados inúmeros filões de quartzo, com pelo menos uma ocorrência no Granito de 
Quinta de Vale de Meão, situada cerca de 2 km a SW do v.g. Pinheiro; a maioria dos filões de quartzo 
conhecidos na região ocorre em contexto associado a falhas situadas em zonas já relativamente 
afastadas do canal de navegação em estudo. 

Formações de idade quaternária: 

Plistocénico (Quaternário). Cascalheiras poligénicas, arenitos e argilas, como depósitos associados a 
estágios de glaciação, estando provavelmente representados na área de estudo os seguintes dois 
episódios mais recentes, associados à designada “idade do gelo”: 
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i) Período glaciário Riss, com duas pequenas ocorrências na margem direita do Douro, uma das 
quais representada pelo Geossítio Quinta do Campo (km 9,5 do projeto) e a outra ao km 4,5. 
Depósito heterométrico, com calhaus de quartzito, quartzo e também de xisto e granito, numa 
matriz arenosa. 

ii) Período glaciário Wurm, com três ocorrências próximas entre si, na margem esquerda do 
Douro, entre o km 7 e o km 8, na Quinta de Vale de Meão. São depósitos heterométricos, com 
calhaus pouco alterados de quartzo, quartzito e também de xisto e granito, numa matriz 
arenito-siltítica. 

Os períodos inter-glaciários Riss/Wurm e Mindl/Riss estarão representados no vale da Vilariça mas mais 
longe, já a Norte da Horta da Vilariça. São depósitos indiferenciados, com mistura de terraços fluviais e 
torrenciais.  

Holocénico (Quaternário).  

- Depósitos de vertente, com ocorrência pontual na área de estudo, sendo resultantes de 
queda de blocos associada à desagregação de afloramentos e a movimentos de massa nas 
encostas. Não estão cartografados nas encostas sobranceiras ao projeto, dada a sua 
pequena expressão. 

- Aluviões. Ocorrem como níveis finos arenosos, por vezes algo argilosos, sendo de destacar as 
ocorrências do Pocinho, relacionadas com episódios de inundação atribuíveis ao rio Douro, 
com espessura que pode ultrapassar os 10 m; a Norte e NW da povoação do Pocinho 
observam-se dois terraços distintos de aluviões, com um desnível superior a 3 m. Os 
depósitos aluvionares da zona do Pocinho foram explorados como inertes durante várias 
décadas. 

No âmbito do EIA foram colhidas amostras para caracterizar sedimentos do rio Douro, descritas, por 
exemplo, como se segue: - areão muito grosseiro com conchas e seixos subrolados por vezes superiores 
a 4 cm, cascalheira sem fração arenosa, ou ainda, cascalheira com areão e com presença de conchas.  

- Depósitos de aterro, referentes sobretudo a obras realizadas ao longo do rio Douro há cerca 
de 30 anos, dedicadas à escavação do canal fluvial existente e que este projeto prevê alargar 
e aprofundar. 

Tectónica / Neo-Tectónica. Sismicidade. 

Em termos de enquadramento tectónico e de uma forma muito geral, as séries estratigráficas mais 
antigas do CXG terão sido afetadas por carreamentos de idade sarda, que duplicaram algumas unidades 
litostratigráficas, sendo a região posteriormente afetada pelas três fases de deformação hercínica, com 
dobramentos associados. A 3ª fase de deformação é a mais significativa, incluindo a intrusão de 
granitóides. 

Na fracturação regional é de destacar o sistema NNE-SSW a NE-SW, frequentemente acompanhado por 
quartzo filoneano. A movimentação tectónica com deslocamentos verticais e com reativação de 
fraturas tardi-variscas constitui fator fundamental na evolução geomorfológica, com relevo para os 
desligamentos ao longo de falhas NNE-SSW, representados nesta região pelo grande acidente tectónico 
Bragança–Vilariça–Manteigas (Cabral 1995). Observam-se diversos exemplos da contribuição marcante 
do controle tectónico para a formação do relevo, nomeadamente com a inflexão do Douro na falha da 
Vilariça e com o graben situado ao longo da mesma, bem como através de inflexões de traçado em 
alguns troços de rios da região. 

O acidente tectónico Bragança-Vilariça-Manteigas corresponde a um desligamento esquerdo, orientado 
NNE-SSW, com falhas paralelas definindo depressões tectónicas importantes, como é o caso do graben 
da Vilariça. Bem marcado sobretudo pela escarpa de falha oriental com 300 a 400 m de desnível, esse 
acidente apresenta um rejeito que atinge 9 km na componente horizontal, expressão esta que foi 
marcante para o traçado do meandro do Douro e que resulta de várias fases de deslocamento desde a 
orogenia varisca; é-lhe atribuído um deslocamento de cerca de 1 km entre o Pliocénico superior e 
Quaternário. A atividade tectónica atribuída a esta falha é de 0,5 a 0,6 mm/ano, com registo histórico 
de geração de sismos significativos (em 1751 com grau VI-VII, em 1752 grau IV-V, e em 1858 grau VII; 
escala de Mercali Modificada). 
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Relativamente à sismicidade, segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 
Edifícios e Pontes (RSAEEP), a região onde se localiza o projeto insere-se na zona D (sendo o país 
dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em que o 
risco sísmico a considerar será menor, daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para 
efeitos de dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 0,3. 

A sismicidade histórica está patente na Carta de Isossistas de Intensidades Máximas para o período 
1901 – 1971 (Instituto de Meteorologia / Instituto Português do Mar e Atmosfera), tendo as 
intensidades sísmicas máximas  atingido na área em estudo o grau VI, na escala de Mercali Modificada 
(o período considerado não considera o forte sismo que afetou Moncorvo em 1858). 

Segundo o Eurocódigo 8, de 2010, a região onde se implanta o projeto situa-se na zona sísmica 1.6 para 
Acão sísmica Tipo 1, e na zona sísmica 2,5 para Acão sísmica Tipo 2. 

Refira-se que, não obstante o traçado em avaliação estar incluído em zonas de baixa sismicidade e não 
incluir a construção de infraestruturas de relevo, o facto é que o desenvolvimento da neotectónica nos 
últimos anos leva a recomendar que se tenha particular atenção ao tema, nomeadamente devido ao 
traçado da zona de falha ativa da Vilariça. 

Locais de Interesse Geológico - Património Geológico 

O vale do rio Douro apresenta características geomorfológicas muito interessantes a nível paisagístico, 
como é o caso do troço fortemente encaixado em granitos, situado a Norte e a SW da ilha do Saião. Na 
área de intervenção não está referenciado qualquer geossítio formalmente classificado, mas é de citar 
as seguintes ocorrências importantes: 

- Geossítio Quinta Vale de Meão. Indicado no EIA, está associado à zona de falha da Vilariça e 
corresponde ao afloramento onde se observam sedimentos de idade quaternária afetados 
por essa falha, ou seja, evidenciando atividade neotectónica no contacto com o granito. Esta 
fratura, associada a registos sísmicos históricos muito relevantes, atravessa a Quinta de Vale 
de Meão, sendo necessário prevenir também qualquer afetação dos locais na margem onde 
ocorre esse contacto (sensivelmente ao km 4+900 e km 8+200 na margem esquerda do rio 
Douro), por se tratar de pontos fulcrais para investigação científica em neotectónica. 

- Escarpa da Vilariça. Como uma das mais imponentes escarpas tectónicas em Portugal, com 
cerca de 300 m de altura, provocada pela evolução geomorfológica associada à falha 
Bragança-Vilariça-Manteigas no extenso vale da Vilariça. Estão conservados depósitos 
sedimentares cenozóicos de várias idades, como as Arcoses da Vilariça-Longroiva, e 
depósitos correlativos dos episódios de modelação da depressão. Um dos aspetos mais 
importantes que se visualizam aqui é o meandro de Vale do Meão, com dois níveis de 
terraço conservados, um em cada margem, com o registo de falha afetando um dos terraços. 

- Geossítios Cortes da Veiga, Quinta do Campo e Quinta da Salgada (referido por Torres, 
2008): i) Cortes da Veiga, na margem esquerda (ao km 9,5 da intervenção deste projeto), 
corresponde a depósitos de inundação do rio Douro, com cerca de 10 mil anos, constituídos 
por areias finas em camadas até cerca de 10 cm de espessura, relacionáveis com inundações 
históricas do Porto, Gaia e Régua. ii) Quinta do Campo, na margem direita, onde se observam 
depósitos espessos de terraço fluvial do Douro, situados cerca de 50 m acima do nível atual 
do rio, constituindo um testemunho do seu encaixe. São constituídos por calhaus rolados de 
litologia diversificada e dimensões também variadas, entre cerca de 2 e de 40 cm. iii) 
Geossítio Quinta da Salgada, em local mais afastado, cerca de 1 km a montante da barragem 
do Pocinho, na margem direita; apresenta marcas de ondulação (ripple-marks) em bancada 
inclinada de metagrauvaques da Formação da Desejosa, evidenciado o ambiente marinho de 
deposição. 

Recursos Minerais 

Embora não se prevejam afetações nos recursos minerais metálicos, a região que inclui a área de 
estudo insere-se numa província metalogénica importante, sendo muito relevante a presença de 
formações com potencial elevado em volfrâmio e estanho. Estão também referenciadas ocorrências de 
ferro, ouro, urânio e antimónio. Destacam-se ainda inúmeras ocorrências de urânio perto da Horta da 
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Vilariça (6 km a Norte da foz do Sabor), bem como trabalhos históricos romanos em cascalheiras 
auríferas junto do Pocinho.  

Não estão concessionadas quaisquer ocorrências, com exceção das seguintes duas situações referentes 
a minério de ferro, localizadas fora da área intervencionada pelo projeto: i) Reativação das minas de 
ferro de Moncorvo, com a concessão de exploração experimental designada MN/PP/002/08 
“Moncorvo” (empresa MTI); ii) Contrato de prospeção e pesquisa de ferro e minerais associados 
(Companhia Portuguesa de Ferro), numa área que se inicia alguns km a leste da foz do rio Sabor, 
prolongando-se por Torre de Moncorvo até perto de Freixo de Espada à Cinta. 

Quanto a recursos minerais não metálicos, afloram rochas granitóides e rochas metassedimentares, mas 
sem núcleos de produção situados na proximidade imediata do troço do rio Douro em análise, 
localizando-se os mais conhecidos e de maior dimensão, 8 km a Sul do Pocinho (pedreiras de esteios do 
Poio) e 20 km a NNE (granitos para inertes, perto de Vila Flor). No leito do rio Douro foi praticada a 
extração de inertes para construção, nomeadamente a jusante da barragem do Pocinho. 

4.2.2. Avaliação de Impactes 

Geologia e Geomorfologia 

Tratando-se de uma obra centrada na escavação subaquática do canal do rio Douro, os impactes 
geomorfológicos serão em princípio reduzidos, por não ocorrer uma alteração significativa do relevo. A 
implantação e funcionamento das áreas de estaleiro e de apoio em terra também não constituirão uma 
afetação a realçar, inclusive por terem sido utilizadas nos últimos anos como estaleiro da obra da 
barragem de jusante do Baixo Sabor. 

O projeto prevê o desmonte com explosivos de materiais rochosos totalizando cerca de 56 200 m3, a 
que correspondem, considerando o empolamento, 84 299 m3; quanto a materiais incoerentes é 
referido um volume de 146 232 m3. Mais de 80% destes volumes são gerados no troço de cerca de 3,5 
km situado a jusante da barragem do Pocinho. 

Em princípio não está previsto o reperfilamento do maciço rochoso em locais da vertente junto ao 
plano de água da albufeira, mas haverá intervenção com explosivos no maciço rochoso subaquático em 
vários locais confinando com a margem. Face ao contexto de declive muito pronunciado das margens, 
esta intervenção terá de considerar que as encostas situadas na proximidade de fundos rochosos a 
fragmentar e dragar apresentam elevada suscetibilidade à instabilidade.  

O troço situado a montante da foz do Sabor na encosta direita do rio Douro suscita alguma 
preocupação face à hipótese de movimentos de massa, pela sua litologia (rochas xistentas) e por 
apresentar frequentemente declive superior a 45%. De referir ainda, em particular, dois locais onde os 
trabalhos se aproximam ou quase incluem a margem. Trata-se do canal Norte da ilha do Saião, e da 
margem direita junto à eclusa da barragem do Pocinho; em ambos haverá dragagem de rocha com 
provável recurso a explosivos, o que fomentará instabilidade geotécnica, pelo que não é de excluir a 
ocorrência de uma afetação geomorfológica negativa com algum significado se ocorrerem movimentos 
de massa em encostas.  

Assim, consideram-se para a Geologia e Geomorfologia os seguintes impactes decorrentes deste 
projeto:  

i. Alteração do perfil do canal, pelo seu alargamento e aprofundamento através de rebentamento e 
escavação para a cota 99 m, com dragagem dos materiais correspondentes (quase 30% 
resultantes da fragmentação de rocha e cerca de 70% de sedimentos desagregados). Daqui 
decorrem movimentos de terras, correspondendo à remoção e transporte a depósito de cerca de 
84 299 m3 de rocha desmontada por explosivos e de 146 232 m3 de sedimentos desagregados 
(aluviões). 

ii. Movimentos de massa. Instabilidade de encostas, com movimentos de massa e queda de blocos, 
sendo referido que existem condições naturais para a sua ocorrência nas vertentes adjacentes à 
obra, atendendo às características geomorfológicas e litológicas, aliadas ao desenrolar dos 
trabalhos. 
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iii. Efeito de vibrações associadas ao uso de explosivos, potenciando uma eventual instabilidade de 
encostas, por si só já em constante evolução natural. As detonações para fragmentar os fundos 
rochosos estão previstas para uma extensão longitudinal de cerca de 3,1 km do canal 
(Aditamento, p.22), gerando vibrações que poderão despoletar a instabilidade das vertentes mais 
próximas ao leito do rio, inclusive no que se refere ao risco de queda de blocos em situação de 
equilíbrio precário. 

iv. Colocação do material resultante da escavação, num volume total de dragados de 230 530 m3, em 
depósito submerso preenchendo parcialmente um fundão situado sensivelmente 3 km a jusante 
da ilha do Saião, atualmente com profundidade máxima entre 15 e 30 m, que ficará preenchido de 
forma a atingir a profundidade mínima de 12,5 m, 8 m abaixo da cota projetada de 99 m para o 
canal da VND neste local (sendo o NME da albufeira da Valeira 103,5 m). 

v. Alterações no transporte sedimentar ao longo do canal a escavar e nos troços próximos a 
montante e a jusante do rio Douro, com redistribuição da cobertura sedimentar sobre o fundo do 
rio, em relação com variações na velocidade da corrente introduzidas pelo aumento de secção e 
profundidade do canal (maior capacidade de vazão, e redução da velocidade de corrente). A zona 
em que se registará bastante este efeito será junto à ilha do Saião, face à significativa alteração do 
perfil do canal norte. 

vi. Alteração do volume de sedimentos depositado ao longo da fase de exploração. Segundo a análise 
realizada pelo proponente, com base em dados batimétricos de 2002 e de 2015, registam-se 
zonas de acréscimo e zonas de redução de sedimentos no Douro, tendo o estudo evidenciado 
maior extensão de zonas de acreção de depósitos. A comparação efetuada para o troço entre o 
km 5+975 e o km 10+025, com uma área de 70,85 ha (portanto sensivelmente ao longo de 4 km a 
jusante da barragem do Pocinho), indica um volume de 363 600 m3 de acreção e 9 570 m3 de 
erosão, o que levou à conclusão de que ocorre um assoreamento médio da ordem de 0,5 m. É 
referido que este valor sugere a necessidade de efetuar futuramente dragagens de manutenção 
em diversos locais, com uma periodicidade entre 4 a 8 anos. 

vii. Mobilidade dos dragados depositados no fundão. Na zona de fundão em que serão depositados 
os dragados haverá um efeito contrário, com redução em 490,8 m2 na secção líquida média que, 
segundo o EIA, passa de valores da ordem de 2 200 m2 a montante, para valores menores, com 
um mínimo de cerca de 1 500 m2 (perfil 450 m), daí decorrendo um aumento da velocidade de 
corrente; trata-se de um troço mais alargado do rio, escavado em metassedimentos, ao contrário 
do troço logo a montante, ravinoso e encaixado em granitos (rocha mais resistente à erosão), 
zona esta que, pelo contrário, será mais vulnerável a uma subida do nível de água em situações de 
cheia. Segundo o EIA, a mobilidade dos dragados será evitada promovendo o cobrimento do 
material não consolidado com o material rochoso, para evitar a remobilização. 

viii. Fenómenos erosivos associados ao provável aumento da velocidade de escoamento no canal 
granítico situado a montante do local de depósito de dragados. Segundo o EIA, as margens neste 
troço não apresentam usos sensíveis à eventual alteração do nível da água em eventos de cheia, 
pois trata-se de encostas de declive bastante pronunciado, com continuidade de afloramentos, 
escarpas e blocos graníticos, com pouco solo e sem usos em socioeconomia, pelo que se sugere 
que não haverá impacte negativo significativo. 

ix. Alteração da configuração do fundão, com a continuidade do processo erosivo natural. O estudo 
efetuado com base em batimetria de 2002 e de 2015 (Aditamento), em princípio não valida esta 
hipótese, indicando que se regista localmente um assoreamento médio de 0,9 m nesse período 
(104 640 m3 de acreção e 4 500 m3 de erosão, numa área de 110 140 m2), embora haja dados 
pouco conclusivos que sugerem uma eventual erosão forte num dos taludes laterais do fundão. 

Geopatrimónio 

Eventuais afetações nas encostas do vale do Douro constituiriam um impacte negativo, já que este 
património natural constitui uma área de elevado interesse para o património geológico e 
geomorfológico do país. Esta afetação seria causada por situações de instabilidade no maciço rochoso, 
com movimentos de massas ou queda de blocos que afetem a naturalização das margens. 
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Registe-se que em termos geomorfológicos e de impacte visual, alguns métodos de sustimento e 
consolidação de taludes podem desvirtuar a paisagem tradicional do vale do Douro, como é, por 
exemplo, o caso do recurso a betão projetado, com ou sem pigmento de cor. 

Como situação concreta a referir tem-se o Geossítio de Quinta de Vale de Meão, bem como os locais 
onde ocorre e onde se pode observar a falha da Vilariça (falha Bragança-Vilariça-Manteigas), que 
constituem pontos fulcrais para investigação científica em neotectónica (por exemplo ao km 4+900 e ao 
km 8+200, na margem esquerda do rio Douro). Será necessário prever e evitar qualquer afetação desses 
locais. 

Recursos Minerais 

Não estão previstos impactes negativos nos Recursos Minerais.  

Quanto a impacte positivos, considerando a hipotética entrada em exploração do jazigo de ferro de 
Moncorvo, bem como a existência de outros recursos geológicos na região, este projeto representa um 
impacte positivo, por representar o reforço de uma das potenciais formas de transportar grandes 
volumes pela via fluvial. 

4.2.3. Medidas de minimização 

A ocorrência de movimentos de massa constituiria um impacte negativo, provável e irreversível, mas 
passível de minimização através de um levantamento geotécnico, não só prévio, mas acompanhando a 
fase de obra, identificando locais de risco acrescido. Um plano de fogo adequado pode também 
contribuir para evitar a redução do risco de movimentos de massa. 

Já foi referida a eventual instabilização do aterro de escavação colocado nos fundões previstos, com a 
sua eventual migração para jusante. Considera-se que esta questão deve ser vigiada, mesmo tendo em 
conta a margem de segurança representada pela diferença entre a lâmina de água mínima de 12,5 m 
indicada para o topo dos dragados levados a depósito, e a profundidade mínima de 4,5 m indicado para 
o canal de navegação. 

4.3. RECURSOS HÍDRICOS 

4.3.1. Caracterização da Situação Atual 

A hidrologia da bacia hidrográfica do rio Douro em território português é fundamentalmente 
determinada pelo escoamento proveniente de território espanhol, pela precipitação ocorrente em 
território nacional, associada à passagem de superfícies frontais provenientes do Oceano Atlântico, e 
pela capacidade de armazenamento das barragens existentes no rio. 

Contrariamente às barragens existentes em território espanhol, as quais possuem capacidade de 
regularização de escoamentos a nível intra-anual, as barragens em território nacional, incluindo as de 
Valeira e Pocinho, são aproveitamentos hidroelétricos a fio-de-água com capacidade de alteração do 
regime natural de escoamentos apenas a nível diário ou semanal. Desta forma, a distribuição anual de 
escoamentos no troço do rio Douro em território português, nomeadamente a ocorrência de cheias, é 
essencialmente determinada pelo escoamento gerado pela precipitação ocorrida em território 
português. 

O escoamento proveniente dos diversos afluentes da margem direita e margem esquerda do rio Douro 
é, em geral, pouco significativo, devido à magnitude dos escoamentos aí gerados em regime natural e à 
fraca capacidade de regularização dos aproveitamentos hídricos existentes. Assinala-se, contudo, a 
entrada em funcionamento (agosto de 2014), do aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor, no rio 
Sabor, que poderá provocar uma alteração importante do regime sazonal de escoamentos e da 
magnitude de cheias a jusante da sua foz, devido à capacidade de armazenamento deste 
aproveitamento e ao recurso à bombagem para a regularização do caudal do rio. 
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Qualidade da água 

A área de estudo situa-se na albufeira de Valeira, na secção definida entre a barragem de Valeira e a 
barragem do Pocinho, pertencente à sub-bacia do Douro. Nesta sub-bacia as principais pressões 
poluentes poderão resumir-se a: 

� Poluição de fontes tópicas: efluentes urbanos, industriais (com maior relevância nos setores 
alimentares, têxteis e das metalúrgicas) e de agropecuária; 

� Poluição de fontes difusas: substâncias poluentes utilizadas nas explorações agrícolas e 
agropecuárias. 

Perante a inexistência de usos primários, registam-se como principais usos na área de estudo a 
navegação e a prática balnear.  

Segundo o PGRH3, a massa de água onde se insere a área de estudo obteve uma classificação de 
“Razoável” de estado final, sendo que o estado químico não se encontra definido e o potencial 
ecológico também apresenta uma classificação de “Razoável”. 

Reserva Ecológica Nacional 

Considerando as áreas de escavação (21,4 ha) e áreas de depósito de materiais escavados (3,1 ha), 
obtêm-se uma área total de intervenção de 24,5 ha, que integra a classe albufeiras e respetivos leitos, 
margens e faixas de proteção. Quanto ao estaleiro, estimam-se uma área de cerca de 2 300 m2 para os 
serviços administrativos e de produção, que se integram nas classes Albufeiras e faixas de proteção, 
Áreas de máxima infiltração e Zonas ameaçadas pelas cheias. 

As ações para o alargamento e beneficiação da Via Navegável do Douro não constam da listagem de 
usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução 
de riscos naturais previstas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. Desta forma a 
ação apenas se compatibiliza com o regime da REN caso se enquadre nos termos do Artigo 21.º, como 
Ação de relevante interesse público, ou em caso de pronúncia favorável da CCDR-Norte ao presente 
processo de AIA. 

4.3.2. Avaliação de Impactes 

Fase de construção 

As ações previstas para a fase de construção do projeto suscetíveis de interferir sobre o fator ambiental 
hidrologia, dinâmica fluvial e sedimentar são as seguintes: 

� Dragagem do leito do rio; 

� Imersão de dragados. 

Dragagem do leito do rio 

Esta ação terá como consequência, nas áreas em que ocorra, um aumento da secção disponível para o 
escoamento, com redução da velocidade da corrente, em toda a coluna de água. Ao longo de toda a 
área de intervenção estima-se, de acordo com o projeto atual, que fique disponível um volume de 
202 431 m3 para o escoamento. 

Isto terá como impacte positivo uma maior capacidade de amortecimento de cheia, com um menor 
nível de água no rio. Este impacte é direto, certo e permanente. 

Imersão de dragados 

A zona de depósito será a jusante da área de intervenção, como previsto no projeto. A imersão deverá 
conduzir a uma redução da secção disponível para o escoamento, tendencialmente aumentando a 
velocidade da corrente, especialmente à superfície, face à situação de referência. 

Esta redução de secção poderá levar a um aumento da altura de água no rio, aumentando a área 
alagável em situação de cheia, constituindo um impacte negativo, direto, certo, permanente e 
irreversível, durante a fase de construção e exploração do projeto, sendo imediato e local. 
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A zona de depósito localiza-se imediatamente a jusante de um estreitamento do leito do rio Douro, a 
jusante da Ilha de Saião. De acordo com a avaliação de secções transversais na zona de depósito e 
imediatamente a montante e a jusante, a zona de depósito apresenta na situação atual uma maior área 
média que a zona imediatamente a montante (2 400 m2 face a 1 927 m2). Com a deposição de 
dragados, até à profundidade mínima de 12,5 m, esta zona apresentará uma área média apenas 
ligeiramente superior (cerca de 2 000 m2) e inferior à área média da zona imediatamente a jusante. 

A alteração de secção na zona de depósito varia entre 1 e 43% (máximo cerca do perfil 400), com o 
valor médio de 20%. 

Tendo em conta a extensão relativamente pequena do depósito (cerca de 500 m), embora localmente 
possa representar um impacte de magnitude média, deverá ser pouco significativo para a alteração das 
zonas de possível inundação. 

Qualidade da água 

Prevê-se um conjunto de diretrizes e medidas para prevenir a contaminação do meio hídrico na 
operação do equipamento e maquinaria para a perfuração, desmonte, remoção e transporte em 
batelão, nomeadamente uma adequada gestão de resíduos e cuidados a ter na manutenção e 
abastecimento de combustível. A observação destes princípios pelo empreiteiro mitigará, em grande 
medida, os possíveis impactes negativos no meio aquático. 

Não obstante, as ações de obra acarretam sempre o risco de rejeição acidental de pequenas 
quantidades de óleos e hidrocarbonetos para a massa de água. O eventual impacte caracteriza-se assim 
como negativo, local, direto, muito pouco provável (considerando as atuais exigências e requisitos em 
termos de segurança em obra), temporário, reversível e de magnitude e significado dependentes da 
quantidade e tipo de substância derramadas, mas que se podem antecipar reduzidos. 

Os principais impactes associados a dragagens estão relacionados com a ressuspensão de sólidos e 
remobilização de substâncias adsorvidas nos sedimentos para a coluna de água. Por sua vez, a imersão 
dos produtos resultantes terá consequências semelhantes, embora possivelmente mais contidas em 
termos de magnitude, devido a área mais restrita onde se desenvolve esta atividade, em comparação 
com área de dragagem. De uma forma geral estas ações podem induzir, direta ou indiretamente: 

� O aumento da turbidez da coluna de água, do teor em sólidos em suspensão e a alteração da 
cor, com consequências diretas na produtividade primária (menor penetração da luz na coluna 
de água); 

� A ressuspensão da matéria orgânica depositada nos fundos e remobilização de nutrientes 
(associada a matéria particulada), que serão depois biológica ou quimicamente oxidados, 
conduzindo a uma diminuição dos teores de oxigénio dissolvido na água; 

� A ressuspensão das populações bacterianas existentes nas camadas superficiais dos sedimentos, 
conduzindo a um agravamento da qualidade microbiológica da água; 

� A remobilização de poluentes adsorvidos nos sedimentos com potenciais efeitos para a 
qualidade da água, desde a libertação de maus cheiros até à introdução de toxicidade na cadeia 
alimentar aquática. 

Os sedimentos apresentam situações pontuais de contaminação vestigiária, pelo que as transferências 
de metais e compostos orgânicos para o meio aquático corresponde a um impacte negativo, provável, 
além de temporário e localizado, será de fraca magnitude e pouco significativo.  

O principal impacte a averiguar será, assim, a alteração na turbidez da água, uma vez que face às 
características dos fundos outros impactes normalmente associados a dragagens, como a 
contaminação química e microbiológica, serão previsivelmente negligenciáveis. Atendendo ao tipo de 
material a remover e aos métodos utilizados (o desmonte e remoção por meio de giratória potencia a 
formação de rocha fragmentada), os impactes associados devem limitar-se à dispersão de partículas 
muito grosseiras. As previsíveis plumas de turbidez terão assim uma incidência local e de muito 
reduzida dispersão e persistência no tempo. Este impacte direto, será muito localizado, ocorrente 
sobretudo na envolvente às zonas a dragar, temporário de previsível curta duração, porque os 
sedimentos (cascalheiras essencialmente, de acordo com a amostragem efetuada para o EIA) acabarão 
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rapidamente por decantar, de fraca magnitude e pouco significativo, uma vez que a pluma túrbida que 
se formará será circunscrita espacialmente. 

No local de deposição verificar-se-á a ressuspensão temporária de sedimentos na coluna de água. Os 
materiais de maior densidade, como é o caso do cascalho, descem gravidicamente ao longo da coluna 
de água, dispersando-se no fundo em função das correntes e das características fisiográficas dos 
mesmos. Entre 1% a 5% do material, de menor densidade, acaba por dispersar nos primeiros metros da 
coluna de água. 

Considerando as características físico-químicas dos materiais a dragar, o impacte do projeto em 
avaliação no que respeita à imersão será negativo para o meio aquático, certo e direto, mas de fraca 
magnitude e pouco significativo, uma vez que os sedimentos são, face aos resultados da amostragem 
efetuada, essencialmente cascalhentos e sem contaminação ou com contaminação vestigiária. Não é 
esperada a formação de uma pluma túrbida muito extensa e persistente e a alteração da qualidade da 
água será pouco significativa e temporária, decorrendo sobretudo durante o período imediato à 
imersão. 

Fase de exploração 

Para além da continuidade dos impactes permanentes identificados para a fase anterior, durante a fase 
de exploração, o possível aumento da circulação de embarcações no rio Douro acarreta um acréscimo 
do risco de poluição por rejeição acidental (ou por má prática) de pequenas quantidades de óleos e 
hidrocarbonetos para a massa de água. O impacte caracteriza-se assim como negativo, local, indireto, 
muito pouco provável, atendendo aos requisitos de segurança atualmente impostos, permanente, 
reversível e de magnitude e significado dependentes das quantidades e tipos das substâncias 
derramadas, mas tendencialmente reduzidos. 

4.3.3. Medidas de Minimização 

A avaliação de impactes conclui que existe uma baixa significância nos efeitos negativos associados às 
ações de dragagem e imersão de dragados no leito do rio Douro, não se justificando, como tal, a adoção 
de medidas neste domínio. 

4.4. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.4.1. Caracterização da Situação Atual 

O EIA esclarece que a área de intervenção do projeto não interceta nenhuma área classificada como 
sensível, nos termos da alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013 na sua redação atual, 
designadamente Áreas Protegidas e da Rede Natura 2000, apresentando figura demonstrativa da sua 
localização face ao projeto. 

Foi descrita a metodologia adotada no estudo dos habitats, flora e fauna, a recolha bibliográfica e o 
trabalho de campo realizado em Setembro e Outubro de 2015 e suplementarmente em Setembro de 
2016. 

O estudo esclarece que foi delimitada a área de estudo definindo-se um buffer em volta do troço em 
estudo, de 500 metros a montante da área de intervenção até 1 000 metros a jusante da área definida 
para depósito de dragados. Esclareceu que se estabeleceu um buffer alargado de 500 metros a partir 
de cada margem (ao NPA da albufeira da Valeira), ao invés dos 200 metros estabelecidos como área de 
influência (indireta) geral do EIA, “(...) por se considerar pertinente o alargamento da escala de análise 
no âmbito da componente ecológica, face ao contexto vegetacional da área e aos eventuais padrões de 
distribuição e deslocação das espécies faunísticas”. Refere ainda “(...) a necessidade de avaliar a 
perturbação potencial de várias espécies faunísticas de elevado valor conservacionista descritas para a 
área, assim como a potencial interferência do projeto com os Programas de Monitorização ou com as 
Medidas Compensatórias definidos no âmbito dos procedimentos de AIA dos empreendimentos 
hidroelétricos em curso na região, que extravasavam o buffer de 200 m estabelecido para as outras 
componentes ambientais.”  
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O projeto incidirá sobre um troço de 10 500 metros, incidindo principalmente sobre as comunidades 
aquáticas e ribeirinhas ocorrentes naquele troço. Todavia, a necessidade da instalação de estaleiros de 
apoio à obra poderá gerar impactes em comunidades terrestres marginais, embora em pequena escala, 
dada a reduzida dimensão destas infraestruturas. Além disso, de acordo com o EIA, os locais 
selecionados para a instalação dos estaleiros correspondem áreas perturbadas e antropizadas, com 
comunidades vegetais degradadas. 

Macro-habitats e habitats naturais 

Foi realizada a caracterização do mosaico de habitats, particularmente dos macro-habitats existentes, 
pelas funções de suporte ecológico que desempenham, que diferem no tipo de estruturação e 
composição básicas da componente arbórea e do sobcoberto vegetal, o que se deverá refletir nas 
comunidades faunísticas utilizadoras da área. Foi ainda realizado o paralelismo dos habitats existentes 
com as tipologias e habitats naturais e seminaturais protegidos pela legislação nacional e pela Diretiva 
Habitats. 

Apresentou-se a cartografia dos habitats identificados no buffer de 500 metros definido e indicaram-se 
as suas áreas correspondentes: cursos de água (16,5%) / habitats marginais/ zonas cultivadas (24,7%) / 
zonas artificializadas / matos baixos / matos altos (48,2%). 

O EIA salienta o predomínio das áreas de matos (altos e baixos, com mais de 53% da área de estudo), 
seguidas das áreas cultivadas (cerca de 25%). As áreas cultivadas (vinha e olival) dominam em ambas as 
margens do rio entre a barragem do Pocinho e a Foz do Sabor. O curso de água e os habitats marginais 
compõem cerca de 18% do total da área, enquanto as áreas artificializadas ocupam cerca de 4% do 
total. 

Em seguida realizou-se a caraterização de cada um dos habitats identificados, referindo-se as principais 
comunidades vegetais ocorrentes e as comunidades faunísticas potencialmente utilizadoras da área, 
complementando-se com a análise do seu estado atual de conservação. 

Em síntese referiu-se que “(...) podem observar-se na área o curso de água (rio Douro e linhas de água 
afluentes), os habitats marginais (galerias ripícolas e as zonas mais próximas da linha de água, onde se 
incluíram as áreas de leito de cheias e as comunidades de pradarias húmidas), os matos baixos e os 
matos altos (os últimos com dominância do estrato arbóreo relativamente ao estrato arbustivo), as 
zonas de vertentes rochosas (vertentes graníticas, onde a vegetação, quando existente, resume-se a 
espécies rupícolas), as zonas cultivadas (vinhas, olivais e pomares) e zonas artificializadas 
(profundamente alteradas pela ação antrópica)”. 

Relativamente ao estado atual de conservação dos diferentes habitats cabe referir o estado de 
conservação bom apresentado pelos habitats marginais, matos baixos, matos altos e vertentes 
rochosas e o estado de conservação médio do curso de água. 

Flora e vegetação 

Foi apresentado o elenco florístico com as espécies ocorrentes e de potencial ocorrência na área de 
estudo, constituído por 629 espécies de plantas, com identificação de 15 espécies RELAPE, sendo as 
mais relevantes as características de comunidades de leitos de cheias e as rupícolas termófilas, com 
destaque para o Buxo e a Scrophularia sublyrata, respetivamente. Foram também identificadas 12 
espécies exóticas, sendo uma aquática, com diferentes localizações na área de estudo, e que constam 
do Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99. 

Na análise da vegetação destacaram-se as comunidades rupícolas, as comunidades ripícolas e as áreas 
de matos. Esclareceu-se que na área do estaleiro a vegetação é praticamente inexistente, tratando-se 
de uma zona artificializada. 

Fauna 

Ictiofauna 

Foi elencado um conjunto de 20 de espécies confirmadas na área de estudo, sendo 50% exóticas. As 
duas espécies migradoras enguia e savelha apresentam estatuto de conservação nacional preocupante 
(“Em Perigo” e “Vulnerável”, respetivamente), sendo mencionada a sua ocorrência na área de estudo. 
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Das restantes oito espécies, seis são endemismos ibéricos, todas residentes, destacando-se o bordalo e 
o verdemã do norte pelo seu estatuto de conservação nacional (“Vulnerável” e “Em Perigo”), 
respetivamente. Seis das espécies aludidas constam dos anexos da Diretiva Habitats, todas elas nativas.  

Informou-se ainda que os efetivos de espécies nativas, como as bogas e o escalo, têm vindo a 
decrescer. De facto, de um modo geral, as comunidades piscícolas autóctones têm vindo a degradar-se 
nos últimos anos, em resultado de um conjunto de fatores dos quais se podem destacar a 
fragmentação dos habitats, em resultado da construção de barragens e da degradação do habitat 
aquático, e da introdução de espécies exóticas. 

Decorrendo os trabalhos essencialmente no próprio curso de água, é sobre as comunidades aquáticas 
que os principais impactes se farão sentir. Desde logo, sobre a comunidade piscícola, caracterizada por 
algumas espécies de ciprinídeos nativos atrás referidos, como o Bordalo (Squalius alburnoides), mas 
também por outras espécies como o Verdemã do Norte (Cobitis calderoni), a Enguia (Anguilla anguilla), 
a Savelha (Alosa fallax) e mesmo algumas algumas exóticas, como Sander lucioperca e Lepomis 
gibbosus. 

Também as comunidades bentónicas existentes neste troço serão seguramente afetadas pela 
realização do projeto, das quais se podem destacar algumas espécies de bivalves de água doce como 
Unio delphinus e Anodonta anatina. A primeira é considerada pela UICN como quase ameaçada (NT). 

Herpetofauna 

Foram listadas 33 espécies de herpetofauna, de possível ocorrência para a área, estando 19 
confirmadas para a região do Baixo Sabor. Quanto aos anfíbios, o EIA refere a possível existência de 
três endemismos ibéricos: o Tritão-de-ventre-laranja, o Sapo-parteiro-ibérico e a Rã-ibérica. 
Relativamente aos répteis, à exceção da lagartixa-de-dedos-denteados e da lagartixa-do-mato-ibérica, 
com estatuto “Quase Ameaçado” e da víbora-cornuda, em condição “Vulnerável” a nível nacional e 
internacional, todas as outras espécies têm estatuto de ameaça “Pouco Preocupante”. A víbora-
cornuda, que se encontra também na condição “Vulnerável”, é a espécie elencada que se encontra 
num estado de conservação mais preocupante, embora não integre nenhum dos anexos da Diretiva 
Habitats. 

Avifauna 

O elenco das espécies da avifauna potencialmente ocorrentes na área de estudo compreende um total 
de 104 espécies de aves. Consideram-se espécies muito importantes na região as aves de rapina 
diurnas e noturnas, destacando-se o peneireiro-vulgar e o grifo, observados no terreno, a águia-calçada 
e o bufo-real, tendo-se identificado 9 espécies com estatutos mais elevados de conservação a nível 
nacional: “Criticamente em Perigo” (CR): chasco-preto, “Em Perigo” (EN): abutre do egipto, águia-
caçadeira, águia de Bonelli e águia-real, “Vulnerável” (VU): cegonha-preta, falcão-peregrino, maçarico- 
das-rochas e chasco-ruivo. 

O EIA informa que “..no seguimento do EIA do AHBS, os relatórios de monitorização incidiram sobre 
toda a avifauna de possível ocorrência na área do Baixo Sabor, sendo dirigidos parte dos esforços de 
amostragem para as seguintes espécies: as ribeirinhas Guarda-rios (Alcedo atthis) e Melro-de-água 
(Cinclus cinclus); espécies ameaçadas e/ou avifauna rupícola tais como a Águia de Bonelli (Aquila 
fasciata), a Águia-real (Aquila chrysaetos), a Cegonha-preta (Ciconia nigra) ou o Grifo (Gyps fulvus); e 
ainda outras rapinas como o Milhafre-preto (Milvus migrans) e o Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus)” 
e que pelas “... características tanto das espécies alvo de maior esforço de monitorização, como da área 
de estudo, os habitats ribeirinhos e as zonas de escarpas são os habitats mais importantes para as 
espécies como o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucus) e a Águia de Bonelli (Aquila fasciata), 
respetivamente”, sendo que foi confirmada a presença desta última na área de estudo, “...registando-
se pelo menos três casais e dois ninhos”. Pela sua relevância e possível ocorrência na área de estudo 
destacou-se as espécies abutre do egipto e cegonha-preta. 

Assim, das diversas espécies de aves rupícolas, das quais se destacam as rapinas, que nidificam e 
realizam o seu ciclo de vida nas margens do Douro e que sofrerão perturbação com a realização do 
projeto, importa referir, em particular, na zona de incidência do projeto a ocorrência de nidificação de 
espécies de aves de rapina com elevado estatuto de conservação, como a Águia de Bonelli (Aquila 
fasciata) e o Abutre-do-Egipto (Neophron percnopterus). 
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Para além destas comunidades importa referir as diversas espécies de aves rupícolas, das quais se 
destacam as rapinas, que nidificam e realizam o seu ciclo de vida nas margens do Douro e que sofrerão 
perturbação com a realização do projeto. Em particular, na zona de incidência do projeto verifica-se a 
ocorrência de nidificação de espécies de aves de rapina com elevado estatuto de conservação, como a 
Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e o Abutre-do-Egipto (Neophron percnopterus). 

Mamofauna 

No que concerne aos quirópteros o estudo identificou 24 espécies (15 confirmadas na área de estudo e 
envolvente próxima, até um raio de 10 km) protegidas pelas convenções de Berna e de Bona, sendo 
que 8 espécies têm estatuto de conservação a nível nacional, 3 “Criticamente em Perigo” (CR), 4 
“Vulnerável” (VU) e uma “Em Perigo”, embora a nível internacional apenas uma apresente estatuto 
“Vulnerável” (VU). 

Os estudos realizados demonstram que estas espécies utilizam um grande variedade de biótopos e 
habitats - habitats marginais com abundante vegetação ripícola, zonas escarpadas com vegetação mais 
ou menos densa, planos de água, matos, bosques, pomares, vinhas e urbanos – como zonas de abrigo e 
alimentação, sendo que “... foi nas margens dos cursos de água e nos bosques que se verificou a 
presença de um maior número de espécies de morcegos e de passagens de indivíduos”, revelando a 
importância destes habitats para as espécies elencadas. 

O EIA considera que “ o facto de a lista de espécies de possível ocorrência na região englobar todas as 
espécies existentes em território nacional continental demonstra a importância desta área para os 
quirópteros” e que a afetação dos habitats e a interferência quanto à possibilidade de fixação de 
colónias pressionam estas espécies conduzindo-as a áreas mais restritas, em especial as que têm 
requisitos ecológicos mais específicos. 

A listagem da mamofauna não voadora apresenta 30 espécies de potencial ocorrência na área, 
verificando-se que 15 espécies estão confirmadas para o Baixo Sabor. Três das espécies potencialmente 
ocorrentes na área de estudo têm estatuto de conservação “Vulnerável” a nível nacional (Toupeira-de-
água, Rato de Cabrera e Gato-bravo) e o Lobo encontra-se classificado pela mesma lista como estando 
“Em Perigo”. A nível internacional, a Toupeira-de-água e o Rato-de-água apresentam estatuto 
“Vulnerável”, sendo que várias outras se incluem na categoria de “Quase Ameaçadas”, como o Esquilo-
vermelho, o Leirão ou o Coelho-bravo. 

Relativamente ao lobo, considera-se ser possível a presença pontual da espécie na área de estudo. 
Sobre a lontra, constante de dois anexos da Diretiva Habitats, o EIA refere que, tendo esta espécie 
áreas vitais lineares ao longo das linhas e planos de água, que serão alvo de intervenção, foi várias 
vezes indicada pelas comunidades locais como utilizadora da área, sendo referida também em estudos 
como bastante abundante a nível local e de ocorrência confirmada junto à foz do rio Sabor. No decurso 
dos trabalhos de campo foi confirmada a sua presença constante em todo o troço do rio. 

Das restantes espécies o estudo aponta sete como mais suscetíveis de sofrer com as atividades do 
projeto: Rato-de- água, Ratazana-castanha e Lontra, dependentes dos habitats aquícolas; Rato-do-
campo-de-rabo-curto e Geneta utilizam também zonas húmidas como habitat de eleição; Leirão e 
Fuinha têm preferência pelas zonas rochosas. 

4.4.2. Avaliação de Impactes 

O EIA identificou e avaliou os impactes decorrentes das fases de construção e de exploração do projeto, 
sobre os meios aquático e terrestre. 

Fase de construção 

Como principais ações de impacte apresentaram-se as operações de desmonte e dragagem de fundo 
rochoso aquático, as operações de imersão do material dragado e a operação da maquinaria e 
circulação de embarcações afetas à obra, considerando-se como impactes resultantes destas ações a 
alteração/contaminação/perda de habitats, a perda de comunidades biológicas aquáticas, a 
perturbação das comunidades faunísticas e a disseminação acidental de espécies exóticas invasoras. 
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Em relação às comunidades marginais, afetadas pela localização dos estaleiros, não são previsíveis 
impactes significativos, face à localização adotada, com acessos existentes e em relação às quais não é 
necessário proceder ao abate de espécimes arbóreos. 

A execução do alargamento e aprofundamento do canal de navegação do rio Douro envolve a remoção 
de materiais de alguns locais do leito do rio e a sua deposição noutros locais. Esta ação implica assim 
uma alteração da morfologia do leito do rio e, consequentemente das comunidades faunísticas e 
florísticas ali presentes. De certa maneira, o regime hídrico e de correntes do rio Douro são bastante 
dinâmicos, pelo que as alterações expectáveis deste projeto não constituirão um fenómeno único no 
rio. No entanto, estas operações irão conduzir à perda de habitat bentónico nas áreas alvo de 
intervenção e à afetação do meio bentónico na envolvência das áreas alvo de desmonte de rocha, pela 
potencial deslocalização de substrato devido aos rebentamentos e escavações. Paralelamente, estas 
áreas serão afetadas pelo aumento pontual dos níveis de turbidez. As áreas a intervencionar irão sofrer 
uma descaracterização da sua constituição, o que poderá implicar a interrupção da sua utilização por 
parte das comunidades piscícolas utilizadoras da área. 

As ações construtivas poderão conduzir à perda de áreas potenciais de alimentação e desenvolvimento 
de juvenis das espécies piscícolas. Estas áreas são frequentemente zonas pouco profundas, de corrente 
fraca e de grande disponibilidade de abrigo, como zonas rochosas ou com grandes blocos, ou áreas 
com margens escavadas e com abundante vegetação ripícola, em particular raízes ou ramos. 

Assim, os impactes resultantes desta alteração da morfologia terão previsivelmente uma magnitude 
média e significância reduzida, sendo reversíveis após a conclusão dos trabalhos, com uma 
recolonização e reajustamento das comunidades à nova situação. 

Para além da alteração da morfologia do leito do rio, o desmonte do leito rochoso será efetuado com 
recurso a explosivos, os quais implicam uma detonação e a propagação de ondas de choque suscetíveis 
de causar danos aos diversos organismos presentes no local. Este é um impacte negativo, de magnitude 
baixa a moderada e irreversível, na medida em que poderá causar a morte, em particular a diversos 
exemplares da fauna bentónica e piscícola. 

Na ictiofauna, a variação da pressão hidrostática do meio aquático, decorrente das ondas de choque 
produzidas com as detonações, pode causar danos letais nos indivíduos. O grau de afetação estará 
associado ao tipo de explosivos usado, à distância ao ponto de detonação, ao desenho batimétrico do 
fundo, à espécie em causa e ao seu estado de desenvolvimento. Como se referiu anteriormente, muitas 
espécies da ictiofauna autóctone apresentam uma situação desfavorável, em termos de conservação, 
sendo de pressupor que algumas destas espécies venham também a ser afetadas. 

A realização das obras de alargamento e aprofundamento do canal navegável do Douro são suscetíveis 
de causar também a perturbação das comunidades faunísticas, terrestres e aquáticas, presentes na 
região. As alterações incutidas aos habitats e o aumento dos níveis de ruído, de iluminação (em 
particular no período noturno) e de presença humana continuada no rio, em consequência da 
circulação e operação da maquinaria e embarcações afetas à obra, constituem um impacte que se 
traduzirá no afastamento das comunidades faunísticas terrestres para outras áreas. 

Apesar da natureza temporária e da reversibilidade deste impacte sobre as comunidades faunísticas 
terrestres, é um impacte negativo, de magnitude moderada e significância baixa a moderada. Esta 
significância varia consoante as espécies afetadas, sendo de particular preocupação no que diz respeito 
à potencial afetação de valores incluídos nos Anexos das Diretivas Aves e Habitats, como são os casos 
da Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e Abutre do Egipto (Neophron percnopterus), com nidificação 
confirmada nas proximidades da área de intervenção. Ambas as espécies são consideradas em perigo 
de extinção (EN) no nosso país. 

Fase de exploração 

Nesta fase do projeto o EIA considerou que os principais fatores suscetíveis de provocar impactes sobre 
a Ecologia são o possível aumento do tráfego de embarcações, a abertura da navegação junto à 
margem direita da ilha do Saião, a abertura da VND ao tráfego noturno, o aumento dos níveis de ruído 
decorrentes do tráfego de embarcações e a realização das dragagens de manutenção, que conduzirão a 
perturbação/contaminação de habitats, perturbação das comunidades faunísticas aquáticas e 
terrestres, perda de comunidades biológicas aquáticas, alteração e perda de habitat bentónico e 
disseminação acidental de espécies exóticas invasoras. 
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De facto, os impactes resultarão do aumento da circulação de embarcações no curso de água, com 
efeitos ao nível da perturbação da fauna e da eventualidade de introdução de organismos exóticos. 
Neste particular assume especial preocupação a circulação de embarcações durante o período noturno, 
durante o qual o ruído e o aumento de luminosidade poderá ser fator de perturbação para a 
reprodução de aves prioritárias nas encostas do rio Douro, sendo de destacar as espécies referidas no 
ponto anterior. 

Embora no EIA se refira que esta perturbação já ocorre atualmente, em virtude da circulação que já se 
verifica neste troço do rio Douro, é de realçar que a perturbação noturna será um facto novo, com 
indução de perturbação num período em que atualmente não existe. Esta perturbação poderá ter 
impactes em aves de rapina, mesmo diurnas, em particular durante a época de reprodução. 

Impactes cumulativos 

Relativamente aos impactes cumulativos o EIA refere que o projeto do “Gasoduto Celorico-Vale de 
Frades, Interligação Transfronteiriça, em fase de procedimento de AIA, produzirá impactes cumulativos 
sobre a ecologia da área, intercetando o rio Douro na zona da foz do Sabor, por atravessamento sob o 
leito do rio, estando a obra prevista para 2018. Considera que os trabalhos de construção implicarão a 
perturbação da fauna aquática, com particular ênfase da ictiofauna e salienta que, caso ocorra 
coincidência temporal e espacial das ações construtivas dos dois projetos nesta área, “ ...o impacte da 
perturbação das comunidades ictiofaunísticas decorrente do aumento dos níveis de ruído e vibrações 
tornar-se-á cumulativo, com significância moderada face à sua reversibilidade e circunscrição 
geográfica.”. 

4.4.3. Síntese 

O EIA lista um conjunto de medidas de minimização a incluir no projeto, as quais se afiguram, na 
generalidade, adequadas. As medidas de mitigação da mortalidade induzidas pelas ondas de choque 
resultantes das explosões para desmonte do substrato rochoso baseiam-se na salvaguarda do período 
mais crítico para as espécies piscícolas, envolvendo a sua época de reprodução, que decorre, de um 
modo geral, entre abril e junho. Esta salvaguarda está inscrita na medida Eco1 apresentada no EIA. 

Todavia, para além das espécies piscícolas, existe um conjunto de outras espécies faunísticas que 
podem ser significativamente afetadas pelo projeto, em particular se os trabalhos coincidirem com 
épocas de maior sensibilidade, como é a reprodução e dependência de juvenis. 

Particular atenção merece a Águia-de-Bonelli, espécie com estatuto de conservação desfavorável e cuja 
nidificação é conhecida na envolvência da área afeta ao projeto. Em relação a esta espécie, entende-se 
que a medida Eco1 inscrita no EIA não é suficiente para a sua salvaguarda, ao incidir apenas sobre 
operações de desmonte com recurso a explosivos, na zona da ilha do Saião e no período entre abril e 
junho. 

Com efeito, 

- toda a área do projeto, e não apenas a ilha do Saião, se encontra em área crítica e por vezes 
muito crítica relativamente à nidificação de Águia-de-Bonelli, pelo que o condicionamento 
temporal deve abranger a totalidade da área de intervenção; 

- no Norte de Portugal, a reprodução da Águia-de-Bonelli tem início em janeiro, com a procura 
e arranjo dos locais de nidificação, prolongando-se até junho, com a independência dos 
juvenis, pelo que a interdição temporal deve abranger todo este período; 

- a presença humana e operação de maquinaria nestas zonas são suscetíveis de causar 
perturbação nos espécimes de Águia-de-Bonelli em reprodução, constituindo assim uma 
violação do disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo 11º do decreto-lei nº 140/99 de 24 de 
abril, alterado pelos decretos-lei nº 49/2205 de 24 de fevereiro e 156-A/2013 de 8 de 
novembro  

Assim, considera-se que a medida de minimização Eco1 deve ser alterada de modo a abranger todas as 
situações acima descritas, sendo esta a única forma de tornar o projeto compatível com os valores 
naturais em presença na região. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2925                                                                                                                                                                             Pág. 26 
Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião - Foz do Sabor - Pocinho 

No que diz respeito à medida Eco2, considera-se que a mesma deve ser integralmente cumprida, não 
ficando dependente de critérios de operacionalidade da obra, como acontece com a redação atual.  

O EIA propõe a execução de um Programa de Monitorização da Fauna Vertebrada Aquática e um 
Programa de Monitorização de Quirópteros, com os quais se concorda, pelo que devem ser 
implementados. 

4.5. SOLOS E USO DO SOLO  

4.5.1. Caracterização da Situação Atual 

O EIA refere que para o desenvolvimento deste fator ambiental, foi considerado que a área de estudo é 
constituída pela área de intervenção do projeto, no plano de água da albufeira da Valeira e pela área de 
implantação do estaleiro da obra, junto à foz do rio Sabor, na margem esquerda, nas imediações da 
povoação de Foz do Sabor. 

A área de intervenção do projeto propriamente dita, é constituída pela soma das áreas de dragagem 
(21,4 ha) e pela zona de depósito de materiais escavados (3,1 ha), no próprio rio Douro, ou seja, 
corresponde a uma área total de 24,5 ha, que incide exclusivamente em meio aquático. Quanto à área 
do estaleiro, a ocupar num período temporal de 7 meses (incluindo 2 meses de montagem do estaleiro 
e um mês de desmontagem), estima-se a utilização de cerca de 2 300 m² para serviços administrativos 
e de produção. 

A área de intervenção, no plano de água, correspondente a 99,1% da área de estudo, que não constitui 
objeto de análise para o fator solos. 

Quanto à área a ocupar temporariamente pelo estaleiro, constata-se que esta representa uma área 
diminuta do total da área em estudo (0,9%), e encontra-se totalmente artificializada e sem coberto 
vegetal. 

 

Local destinado ao estaleiro 

 

Para caraterizar a ocupação do solo na área de estudo, o EIA refere que teve em consideração a Carta 
de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 (COS2007), nomeadamente aos níveis de 
informação disponibilizados pela Direção-Geral do Território (DGT), tendo sido exibida a cartografia 
com a implantação do projeto, cujo extrato abaixo se apresenta. 
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Extrato da Carta de Uso do Solo com a implantação do projeto 

 

Foi apresentada uma tabela contendo a representatividade dos usos do solo nas áreas de estaleiro, de 
intervenção e de estudo, de acordo com a COS 2007, que abaixo se expõe: 

 

Da análise do quadro, constata-se que 99,8% da área de intervenção se desenvolve no plano de água 
“Águas interiores”. 

A classe “Águas interiores”, incluídas nos “Corpos de água”, refere-se a cursos de água e planos de 
água, naturais e artificiais, que incluem lagoas interiores naturais, charcas e reservatórios de barragens, 
de represas e açudes. As águas interiores são representadas na área de estudo pela albufeira da Valeira 
(reservatório de barragem), que integra a totalidade da área de intervenção e a maior parte da área em 
estudo (99,1%). 

As “Culturas temporárias”, incluídas nas “Áreas agrícolas e agroflorestais”, integram a zona do 
estaleiro, com uma representatividade de apenas 0,9% da área de estudo. 

Da visita ao local, constatou-se que a área de estaleiro está artificializada e desprovida de vegetação e 
de culturas temporárias, atendendo ao seu uso anterior para parque de equipamento, no âmbito da 
construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, não existindo qualquer ocupação agrícola. 

4.5.2. Avaliação de Impactes 

Em relação aos impactes, o EIA refere que durante a fase de construção do projeto serão 
implementadas diversas atividades com efeitos sobre os solos e o uso do solo, apenas na área de 
estaleiro, nomeadamente, as operações de limpeza do terreno; instalação de infraestruturas 
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(contentores); compactação ou erosão de solo por movimentação de veículos de abastecimento 
associados à obra; exposição de solos a potenciais contaminantes, como é o caso dos combustíveis, em 
caso de acidente com derrame. 

Estas ações refletem-se em impactes negativos, diretos, mas temporários e reversíveis, e de âmbito 
localizado. Quanto à magnitude esta é reduzida e em relação à significância pouco significativo, 
atendendo ao caráter dos solos presentes. 

No que se refere ao uso do solo, a área destinada ao estaleiro e, segundo a COS2007, coincidente com 
a classe de “culturas temporárias”, não verifica efetivamente esse uso, tratando-se de uma área 
artificializada e já utilizada em tempos para o mesmo fim. 

Assim, pese embora se trate de uma ocupação temporária, considerou-se que os trabalhos a levar a 
efeito poderão originar a ocorrência de impactes ambientais negativos, diretos, certos, temporários, 
reversíveis, de curto prazo de e âmbito local, de magnitude fraca e pouco significativos. 

Não foram identificados impactes na fase de exploração, para os Solos e o Uso do Solo. Por último, em 
relação aos impactes cumulativos, não foram identificados, para o fator em análise, projetos suscetíveis 
de terem impactes cumulativos. 

4.6. PAISAGEM 

4.6.1. Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com 
o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a área de estudo insere-se nos Grandes Grupos de Paisagem: C – Trás-os-
Montes e E – Douro. Hierarquizadas dentro destes grandes grupos, e intercetadas pela área de estudo, 
surgem as Unidades de Paisagem “Terra Quente Transmontana (n.º 25)” e “Douro Vinhateiro” (n.º34) e 
“Alto Douro” (n.º 35). As duas últimas pertencentes ao Grande Grupo E – Douro. 

Unidade de paisagem “Terra Quente Transmontana” 

Na envolvente da foz do rio Sabor, no limite noroeste da área de estudo, ocorre a transição para as 
unidades de paisagem de Trás-os-Montes, identificando-se traços da unidade de paisagem “Terra 
Quente Transmontana”, concretamente da subunidade da “Baixa de Vilariça”, caracterizada por um 
relevo ondulado, quase plano, encaixada entre relevos graníticos de declives mais acentuados, 
surgindo pontualmente algumas encostas mais escarpadas, com afloramentos rochosos, e 
pontualmente relevos de rocha dura. Estas áreas surgem por vezes cobertas por povoamentos 
florestais, mas o mosaico agrícola variado e rico, imprime diversidade à paisagem. A existência de solos 
de natureza aluvionar permite uma exploração agrícola em regime mais intensivo e diversificado. As 
parcelas são geralmente de pequena dimensão, dominando as culturas permanentes, com presença 
também de oliveiras, vinha, amendoeiras e algumas fruteiras como a cerejeira. Os cereais e as 
pastagens integram também este mosaico. 

Unidade de paisagem “Douro Vinhateiro” 

Abrange essencialmente a margem direita do rio Douro no extremo jusante da área de estudo. Esta 
unidade é fortemente marcada pela modelação antrópica das encostas para a produção vinícola, 
traduzida e bem patente nos socalcos nas encostas xistosas que acompanham o vale pronunciado e 
sinuoso do Douro, assim como os vales encaixados dos seus afluentes. A morfologia antropizada 
contrasta com as áreas naturais, onde a primeira se expressa por um padrão de múltipla linearização e 
a segunda por encostas sem alteração maior da sua forma, apresentando-se cobertas por matos. A par 
desta variação, é também especialmente notória a transição da morfologia vigorosa, e característica, 
do vale do complexo xisto-grauváquico para o granito, onde se podem observar encostas bastante 
declivosas que vão de encontro ao rio na forma de escarpas abruptas. 
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Unidade de paisagem “Alto Douro” 

A unidade Alto Douro representa uma continuidade da unidade mais a jusante - Douro Vinhateiro 
(n.º34) -, destacando-se também a presença do rio Douro e as suas encostas trabalhadas em socalcos e 
parcelas. No entanto, o encaixe do rio é mais pronunciado nesta zona, e os socalcos apresentam mais 
áreas com oliveiras (como exemplo ao Pk 5+500) e amendoeiras, consequentemente com menos vinha. 
A vinha domina nas parcelas mais próximas das povoações, nas cumeadas ou próximas dos vales 
secundários. Nestes pequenos vales surgem ainda outras culturas, tais como pomares de citrinos e 
áreas hortícolas. Regista-se a presença de algumas quintas e respetivas parcelas agrícolas, na parte 
inferior das encostas onde os declives são, neste caso, mais suaves. Dado a natureza granítica, o 
aproveitamento agrícola ocorre de forma mais localizada, predominando, neste caso e por essa razão 
um coberto vegetal composto por matos. 

De forma transversal a estas 3 Unidades atrás descritas, e num nível hierárquico inferior, foram 
delimitadas 5 subunidades de paisagem, que passam a descrever-se: 

� Rio Douro 

O rio Douro constitui-se como um elemento natural estruturante da paisagem. É-o na paisagem 
cultural do ADV e é-o no território sequente. No ADV, constitui-se como um atributo natural com valor 
Muito Elevado sendo também responsável por lhe conferir Valor Universal Excecional (VUE). Mas este 
valor, e o seu forte carácter cénico, não se restringe ao território do ADV. Permanece muito para além 
do ADV, facto bem patente no caso em análise, evidenciado pelo troço meandrizado. O rio apresenta-
se fortemente encaixado em grande parte do seu percurso, constitui uma subunidade da paisagem que 
atravessa (e extravasa) a área de estudo. A sua característica distintiva é a presença de água e o 
espelho de água, com uma expressão significativa na paisagem envolvente.  

Apesar do especto naturalizado desta subunidade, a configuração e o caudal do rio Douro são hoje 
condicionados e o resultado de diversas intervenções ao longo do seu curso (barragem da Valeira – fora 
da área de estudo, mas sendo a respetiva albufeira abrangida por ela; e outras mais a montante, no 
Douro internacional). 

A subunidade abrange ainda as zonas marginais do rio (com declives até 8%), que se diferenciam por 
serem menos declivosas que as encostas envolventes. Na área de estudo correspondem a áreas 
heterogéneas, com matos, vegetação da galeria ripícola, algumas zonas artificializadas e alguns troços 
de vertentes graníticas. 

� Cabeços e encostas de morfologia abrupta 

Abrange as áreas definidas por um relevo mais vigoroso envolvendo o rio Douro, concentradas no troço 
entre o limite jusante da intervenção à zona de Cabeça Boa. Esta subunidade caracteriza-se pela 
presença de vários cabeços (assinalados pela toponímia: Cabeça de Mouro, Cabeça Boa, Penedo do 
Galego, Cabeço das Baralhas, Cabeço das Gândaras, Cabeço Meão), que estão na origem da elevada 
meandrização do rio Douro que se observa nesta subunidade. 

As encostas que ladeiam a área de intervenção apresentam variações de altitude significativas, 
podendo atingir valores de 80 metros até 700 metros, e caracterizam-se pelos declives muito 
acentuados (em geral superiores a 25%, com o domínio de áreas onde são superiores a 45%), 
mergulhando no rio Douro. Os acessos são difíceis e a ocupação é dominantemente florestal, com 
algumas áreas agrícolas junto às estradas que vão para Vilarinho da Castanheira e para Lousa. Integra 
áreas de matos assim como áreas de vinha, de dimensão ainda relevante, em particular as associadas, 
ou próximas, das quintas do Farfão, do Saião e do Cercão. As encostas são entrecortadas por pequenas 
linhas de água, perpendiculares ao vale principal do Douro. Junto a estas linhas de água ocorrem 
pontualmente declives inferiores (até 8%). A presença humana é muito reduzida e pouco relevante no 
que se refere a observadores permanentes. As vias rodoviárias são em número reduzido e sem relevo 
no que se refere a observadores temporários. 

� Foz do rio Sabor 

Constitui uma pequena subunidade na área de estudo que abrange o leito e o troço final deste curso de 
água, na desembocadura no rio Douro, junto à povoação do mesmo nome. Corresponde à parte final, 
ou mais a jusante, de uma extensa e alongada várzea agrícola, que é o vale da Vilariça, existente a 
Norte da confluência do rio Sabor com o rio Douro, que é alagada no Inverno. A margem, dividida em 
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parcelas em geral orientadas perpendicularmente ao rio, tem ocupação agrícola, com algumas áreas de 
olival e vegetação ripícola, e outras menos estruturadas, com campos abandonados. 

� Relevos variados 

Corresponde a uma zona de relevo ondulado, e na qual a ocupação é heterogénea, incluindo áreas 
tradicionalmente agrícolas (vinha, pomares e olivais), ainda que seja visível a conversão recente de 
áreas em floresta. A vinha é cultivada em patamares e ao alto, em áreas com declives mais suaves, 
associada às quintas dispersas, que têm como fio condutor a proximidade ao rio, com destaque para a 
Quinta do Vale Meão e as Caves da Quinta do Pocinho, junto a essa povoação. Nesta subunidade, 
destaca-se a ribeira do vale da Veiga / vale da Vila, constituindo ela própria uma outra subunidade de 
paisagem. Na margem esquerda do Douro, junto a este, localiza-se a povoação do Pocinho e a respetiva 
estação ferroviária; nesta subunidade incluem-se ainda algumas áreas significativas ocupadas por 
matos, como é visível na margem direita, na freguesia da Açoreira. Nesta subunidade localizam-se as 
quintas do Vale do Meão, do Campo, da Salgada, das Bandeiras do Rego da Lousa e do Pedrano. 

� Vale da Vila 

Corresponde a uma zona de vale, integrada na subunidade ‘relevos variados’. De orientação sul-norte, 
apresenta cotas que variam de 80 até 100 metros, e declives mais suaves que as encostas envolventes, 
até 16%. A ocupação do solo inclui áreas tradicionalmente agrícolas (vinha, pomares e olivais), onde 
predominam os pomares e olivais, nas quais se intercalam áreas edificadas residuais (p.e. Cortes da 
Veiga). Nesta subunidade localizam-se as quintas do Reguengo, do Pocinho, da Bela Vista e de Daniel. 

Enquadramento do Projeto nas Unidades e Subunidades de Paisagem de Portugal Continental e nas 
Unidades do Alto Douro Vinhateiro 

A área do projeto em concreto sobrepõe-se a uma unidade de paisagem: “Alto Douro”. A uma escala 
de maior pormenor, sobrepõe-se a duas subunidades de paisagem, das cinco consideradas na área de 
estudo: “Rio Douro” e pontualmente na subunidade “Foz do rio Sabor” (área destinada ao estaleiro de 
apoio à obra). 

As subunidades “Rio Douro”, “Cabeços e encostas de morfologia abrupta”, “Relevos variados” e “Vale 
da Vila” sobrepõem-se, parcialmente, à área classificada como “Alto Douro Vinhateiro”, com a unidade 
de paisagem Tua/Sabor, que constitui a unidade de paisagem mais a montante do ADV.  

Refere-se ainda que, a zona de deposição dos materiais (rochosos – granitos, xistos e grauvaques - e 
incoerentes) provenientes do desmonte subaquático e dragagem do canal de navegação, insere-se no 
seio do ADV. 

Enquadramento do Projeto nas Unidades do Alto Douro Vinhateiro 

No caso das Unidades de Paisagem do ADV, a área de estudo, considerada no EIA e Aditamento, 
intercepta o ADV e a sua Zona Especial de Proteção. Apesar do desenvolvimento do Projeto se realizar 
em pleno rio Douro, no que se refere à afetação direta do Bem do ADV, só a componente 
correspondente à área de depósito dos dragados, se localiza, em parte, nele e em meio submerso. A 
área correspondente ao canal a dragar, não se localiza no ADV, assim como o Estaleiro associado ao 
projeto. No entanto, localizam-se na Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV. Descreve-se de seguida a 
Unidade de Paisagem do ADV, à qual se sobrepõe a área de depósito de dragados. 

� Unidade de paisagem Tua/Sabor 

Esta unidade de paisagem é das mais extensas do ADV, ocupando cerca de 26% da sua área total. É, 
essencialmente, constituída por espaços naturais (62%). Os espaços naturais são dominantes, 
essencialmente constituídos por matos do estrato alto e do estrato baixo, nos solos mais pobres e nas 
zonas onde a rocha aflora (vertentes rochosas). As manchas graníticas são predominantemente 
ocupadas por povoamentos florestais, matos altos e baixos. 

Apesar de recentemente se estar a verificar uma conversão do uso do solo para vinha, e 
consequentemente com a armação de socalcos, é a unidade do ADV com menor expressão da armação 
do terreno e com a maior incidência de olivais, alguns instalados em socalcos. A unidade é também 
caracterizada por uma reduzida presença de aglomerados populacionais.  
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Estes dois aspetos (espaços naturais e padrão de povoamento) são notórios na área de estudo, sendo 
naturalmente explicados pela rudeza do substrato e pela topografia abrupta, bem como pelo facto do 
Cachão da Valeira só ter sido mais recentemente transposto em termos de navegabilidade, contribuindo 
para o isolamento desta área e para o mais difícil escoamento dos seus produtos. Neste contexto, os 
povoados sede de freguesia encontram-se afastados do rio, em geral sobre cotas altas e fora do ADV. 

Análise visual da Paisagem 

A paisagem compreende também uma componente cénica, e nesse contexto foi avaliado o parâmetro 
Qualidade Visual para uma faixa de 3km, centrada no eixo do canal. No que respeita a esta análise, a 
área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:  

Qualidade Visual da Paisagem (QVP) – é um território onde se regista um claro predomínio das classes 
de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” em área de grande continuidade territorial. Destaca-
se, nesta última classe, a área afeta ao ADV assim como toda a extensão do rio Douro e a Foz do rio 
Sabor, que se desenvolve, no seu troço final, no vale da Vilariça. No seio do rio Douro, importa destacar 
a singularidade da ilha de Saião. 

Destacam-se também, entre outras, algumas áreas, de menor qualidade visual, tais como o nó de 
ligação do IP2 com a N220, que concretiza a ligação a Torre de Moncorvo, a subestação (margem Norte 
do rio Douro) e a barragem do Pocinho. 

A área de intervenção prevista no projeto sobrepõe-se a área de Qualidade Visual “Muito Elevada”, que 
neste caso coincide em toda a extensão com o rio Douro, incluindo a área de depósito submersa, com 
um comprimento de 500 m e uma área de 3,12 ha.  

No que se refere ao Estaleiro, o mesmo ocupa uma área artificializada, desprovida de vegetação 
relevante, com o coberto vegetal de estrato herbáceo degradado e consequentemente com pouco 
interesse visual local. Contudo esta área de reduzida dimensão está inserida em área considerada na 
classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

4.6.2. Avaliação de Impactes 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a 
ocorrência de impactes negativos na paisagem. Os mesmos devem-se, ao facto de se introduzir no 
território alterações ao nível estrutural, funcional e visual.  

O impacte visual pode ter origem numa mera intrusão visual, do projeto ou de uma das suas 
componentes, que por si só, se destaque; ou pode, em simultâneo ou não, ser proveniente de 
alterações introduzidas na matriz/estrutura da paisagem, sempre que as mesmas se revistam de um 
impacte visual.  

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas, em termos 
visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim 
negativamente a leitura da paisagem. Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes 
fases do projeto.  

No caso do projeto em avaliação, na identificação de impactes, foram detetados impactes ditos 
estruturais, que ocorrerão durante a fase de obra/construção, pela alteração da ocupação/uso do solo, 
da estrutura e da morfologia, com as consequentes alterações paisagísticas e impactes cénicos, que se 
manterão, neste caso concreto, apenas durante a fase de obra.  

Fase de construção 

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem. Os 
mesmos decorrem, por um lado, da desorganização visual transmitida pela presença física de entidades 
artificiais – impactes visuais – e pelas diversas ações, necessárias executar na fase de obra, assim como 
das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que 
também têm sempre associados, inevitavelmente impactes de natureza visual.  
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Grande parte das encostas do vale do rio Douro, evidenciam uma suscetibilidade natural à instabilidade 
de vertentes, estando incluídas nas classes de “Elevada” ou “Muito Elevada”, tal como expresso 
cartograficamente na Carta “Suscetibilidade à instabilidade de vertentes” (EIA, Agosto 2016).  

Considerando que serão sempre adotadas todas as medidas necessárias e métodos de desmonte 
alternativos, de forma preventiva, devido ao risco potencial de propagação das vibrações, nos locais em 
que haja o conhecimento e perceção que os mesmos possam repercutir-se de forma negativa sobre a 
integridade física e visual dos diversos atributos culturais e naturais do Bem do Alto Douro Vinhateiro 
que lhe conferem Valor Universal Excecional (VUE), em virtude da suscetibilidade natural à 
instabilidade de vertentes, estarão estes mesmos valores salvaguardados e não contribuirão para que 
na fase de construção ocorram impactes distintos dos que atrás se identificaram. 

Neste contexto, embora exterior ao ADV, considera-se como bastante sensível a ilha do Saião, pela sua 
singularidade, no seio do rio Douro. A intervenção entre o Pk 0+500 e Pk 1+000, recorre à utilização de 
explosivos, precisamente numa extensão onde a suscetibilidade natural à instabilidade de vertentes, se 
integra na classe de “Muito Elevada”. Constitui uma situação onde poderá ocorrer um impacte 
negativo. 

Também importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas vezes abordada e/ou referida, e que 
se prende com a questão da identidade sonora da Paisagem, complementar da mera construção visual. 
Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas e as ações de detonação, comprometerão 
temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma indissociáveis de 
uma perceção e apreensão da paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Assim, como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações: 

Impactes estruturais e funcionais 

a) Remoção do coberto vegetal – desmatação e desarborização: impactes associados à ação de 
desmatação e abate de exemplares arbóreos existentes que ocorrerão fundamentalmente na 
margem esquerda do rio Sabor, em zona emersa, na área do Estaleiro. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude 
e pouco significativo.  

b) Alteração da morfologia: impactes associados à área de implantação do Estaleiro. 

 Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

Impactes visuais 

No que se refere a impactes visuais durante esta fase destacam-se: 

a) Desordem visual: decorrente da presença no rio Douro de um conjunto dos elementos de 
maquinaria pesada - plataformas flutuantes, torres perfuradoras, escavadoras giratórias ou 
grua, dragas e batelões – temporariamente fixa e/ou móvel. As diversas ações de desmonte e 
de transporte de materiais terão lugar de forma dispersa pela área total de intervenção, 
nalguns casos ocorrendo em simultâneo, ou seja sobrepondo-se temporalmente e 
espacialmente. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade 
cénica da Paisagem.  

A maior ou menor desordem visual é potenciada pela dimensão do equipamento a utilizar, pela 
localização, duração e período de realização da obra e naturalmente da paisagem em presença. 

1. No que se refere ao Equipamento a utilizar, o mesmo pode apresentar dimensões ainda 
significativas para o contexto e escala do rio Douro. No caso dos batelões, o comprimento 
pode situar-se entre os 26 m a 58 m e com bocas entre os 7,2 m e os 10,0 m, respetivamente. 
No caso dos Pontões de perfuração e de dragagem os comprimentos podem situar-se entre os 
33 m e os 42 m, com bocas entre os 9 m e os 12 m, respetivamente. Os pontões serão ainda 
rebocados para os locais de trabalho e de pernoita com o auxílio de rebocadores. 
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Importa ainda destacar a circunstância de, na eventualidade, de se precisar de recorrer aos batelões e 
pontões de maiores dimensões (58 m e 42 m, respetivamente), os mesmos terão que ser montados 
localmente, uma vez que não podem utilizar as eclusas existentes.  

Verificando-se tal cenário, o mesmo significa níveis de perturbação mais significativos. Por um lado, na 
zona de estaleiro, ou próximo dela, no que se refere à sua montagem e por outro a sua presença, em 
atividade, no rio Douro reveste-se de um impacte visual negativo mais significativo. Importa ter 
presente que a largura média do rio Douro, ronda neste caso os 200 m, pelo que, e comparativamente 
com equipamento com dimensões na ordem dos 50 m, tendo em consideração a escala, adquire outra 
dimensão visual.  

2. Relativamente à Localização, o projeto compreende a dragagem em cinco zonas: 

� Zona 1: canal a norte da ilha do Saião, com extensão total de 615 m; 

� Zona 2: imediatamente a montante do foz do rio Sabor, com uma extensão total de 475 m; 

� Zona 3: junto à Quinta do Vale do Meão, com uma extensão de 850 m; 

� Zona 4: curva acentuada a montante do Vale Meão, com extensão de 3 000 m; 

� Zona 5: zona de aproximação à barragem do Pocinho, com extensão de 480 m. 

Verifica-se que há uma clara e forte concentração das ações/operações de dragagem no troço entre a 
foz do rio Sabor (km 176 da VND) e a barragem do Pocinho.  

É um troço que compreende a quase totalidade das áreas a dragar, de uma extensão total de 3 650 m, 
e com recurso maioritário a explosivos.  

Os próprios valores, estimados, traduzem claramente este cenário, onde cerca de 82% de material 
rochoso e 87% de materiais incoerentes são gerados na zona de dragagem a montante do Vale Meão 
(zona 4, cf. Secção 3.2.1) com a extensão de 3 km.  

É precisamente com esta extensão do canal que o ADV contacta. E, contacta com a maior frente 
intercetada pela área de estudo considerada.  

Nestes termos, pese embora a intervenção não ter lugar diretamente no ADV, a mesma ocorre na ZEP, 
e esta mesma intervenção interpõe-se no campo visual de quem descreve o IP2, que tem naturalmente 
como cenário de fundo o ADV a poente e a Sul, consoante a localização dos observadores. Acresce 
ainda o facto de a IP2 se implantar a uma cota muito próxima da superfície do rio Douro, circunstância 
que permite uma clara perceção da presença e atividade dos diferentes equipamentos e ações. A sua 
localização, confere aliás, a esta via um carácter panorâmico sobre o rio Douro e ADV, assim como mais 
para Norte sobre o Vale da Vilariça. Considera-se que a intervenção se reveste de um impacte mais 
significativo, relativamente a esta via panorâmica, e de acordo com a carta “Apresentação do projeto” 
(Desenho n.º 2-d), nas extensões compreendidas sensivelmente entre: 

a) Pk 4+500 e o Pk 5+100 

b) Pk 5+700 e o Pk 6+500 

c) Pk 7+100 e o Pk 8+7500 

No que se refere à intervenção, tendo em consideração a proximidade ao ADV, a perceção da obra a 
partir deste, ocorre em toda a extensão compreendida entre o Pk 5+700 até ao Pk 10+491. Importa 
referir que nesta área do ADV se localizam importantes quintas como a do Vale do Meão, do Reguengo 
e da Bela Vista. 

3. Quanto à duração e ao período de realização da obra, a estimativa aponta para 88 dias úteis, 
cerca de 4 meses. Por motivos ambientais e de segurança, apenas está previsto, ocorrerem 
trabalhos no rio Douro durante os meses de julho a outubro. Pelo Plano diário de trabalhos 
proposto verifica-se que durante a semana útil os trabalhos decorrem em regime contínuo, 
24h sobre 24h. 

Em termos temporais, o decorrer das obras entre julho e outubro coincide com um período em que o 
Alto Douro Vinhateiro se apresenta com grande esplendor se se considerar particularmente a vinha e 
consequentemente com uma elevada atratividade em termos de turismo.  
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Os meses de setembro e outubro, são um dos momentos em que a vinha adquire uma expressão visual 
de qualidade visual elevada a muito elevada. Nesta caso particular, destaca-se as áreas de vinha 
associadas à Quinta do Vale do Meão. 

Importa também destacar uma outra questão relativamente ao período compreendido entre Julho e 
Outubro, por conflituar, neste caso, com o período de utilização balnear de locais como a praia fluvial 
da foz do rio Sabor. A sua localização dista cerca de 600m do Pk 4+500, local onde terá lugar o 
desmonte com recurso a explosivos, sendo por isso claramente perceptível a presença e operação do 
equipamento em obra. A realizar-se a intervenção, na extensão compreendida sensivelmente entre o 
Pk 4+500 e o Pk 5+000, e no período balnear, o impacte revela-se mais significativo sobre este local em 
concreto, em virtude de frequência que apresenta. 

Pese embora a possibilidade de utilização de equipamento de menor dimensão não foi excluída a 
utilização de batelões e pontões de maiores dimensões, tais como de 58 m (boca 10 m) e 42 m (boca de 
12 m), respetivamente. Se comparados, com os de menor dimensão, referenciados no EIA, com 26 m 
(boca 7,2 m), no caso do batelão, e de 33 m no caso do pontão de perfuração (boca 9 m) verifica-se que 
as dimensões não são desprezíveis e, por outro lado, tornam-se mais relevantes dado que vão estar a 
operar em permanência ao longo do dia numa posição relativamente fixa. Ou seja, no caso dos 
pontões, a sua presença não configura um equipamento em trânsito ou em deslocação pelo rio.  

Todo este equipamento operante, – rebocadores, plataformas flutuantes, pontões perfuradoras, 
dragas e batelões –, o número de frentes de obra, a duração diária consecutiva das diferentes 
atividades, que entra em períodos sensíveis do dia – o amanhecer e o entardecer -, o maior número de 
horas diurnas e o período do ano - julho a outubro -, é expectável que os impactes visuais se revistam 
de algum significado, tendo também em consideração a intervenção decorre em pleno rio Douro, e 
adjacente ao Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da Humanidade. Considera-se que existirão 
momentos/períodos, que poderão ser da ordem de dias, onde os impactes visuais serão negativos e 
podem, inclusive, assumir maior relevância configurando situações onde o mesmo é significativo. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média 
magnitude e pouco significativo a significativo.  

b) Aumento da turbidez da coluna de água e superfície do espelho de água do rio Douro: 
ressuspensão de sólidos e remobilização de substâncias adsorvidas para a coluna de água com 
alteração de cor e de transparência. Expetavelmente será mais expressivo nas áreas/ 
extensões onde ocorrem fundos de natureza arenosa e no momento após os desmontes por 
explosivo assim como após o momento de depósito nos locais designados por “fundões”. 
Turbidez, que pode também traduzir-se na afetação do areal associado à praia fluvial da foz do 
rio Sabor, dado o sentido da corrente. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, média magnitude e 
significativo. 

Fase de Exploração: 

Segundo o EIA, e segundo o projeto, não está prevista qualquer intervenção em área emersa (em fase 
de obra), para além do local de implantação do estaleiro.  

No entanto, de acordo com a Carta “Suscetibilidade à instabilidade de vertentes” (EIA, Agosto 2016), 
grande parte das encostas do vale do rio Douro, evidenciam uma suscetibilidade natural à instabilidade 
de vertentes, estando, neste caso, incluídas nas classes de “Elevada” ou “Muito Elevada”.  

Daqui decorre, que a execução do desmonte subaquático, com recurso a explosivos, tem a si associado, 
riscos que podem traduzir-se na perda de atributos culturais e naturais, quer do ADV quer da Zona 
Especial de Proteção.  

Neste contexto, embora exterior ao ADV, considera-se como bastante sensível a ilha do Saião, pela sua 
singularidade, no seio do rio Douro. A intervenção entre o Pk 0+500 e Pk 1+000, recorre à utilização de 
explosivos, para a abertura do canal a norte da ilha. As encostas nesta extensão, no que se refere à 
suscetibilidade natural à instabilidade de vertentes, estão inseridas na classe de ‘Muito Elevada’. 
Apesar de ser referido no EIA que não há intervenção sobre a área emersa, verifica-se que na margem 
norte, uma zona rochosa penetra no rio, até muito próximo das áreas submersas a desmontar, 
configurando uma situação de risco em termos de afetação física e consequentemente visual do local. 
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Regista-se alguma reserva quanto à intervenção neste local, podendo ser um dos locais suscetíveis de 
ser afetado na sua integridade física e ter-se um impacte visual negativo e irreversível que transita para 
a Fase de Exploração, cuja significância não é possível determinar no presente parecer.  

No pior cenário, a fase de exploração pode ser “herdeira” das “marcas” deixadas pelos movimentos de 
massa de vertente, que podem ocorrer em vários locais, segundo a cartografia apresentada. Nesse 
caso, para além de impactes de natureza estrutural, existirão impactes de natureza visual. Contudo, 
qualquer cenário que se possa “desenhar”, não se revela adequado realizar uma avaliação com base 
numa situação hipotética.  

Por outro lado, face ao risco potencial existente, também não se considera, nem pode considerar-se, 
que não serão sempre adotadas todas as medidas necessárias e métodos de desmonte alternativos, de 
forma preventiva, devido ao risco potencial de propagação das vibrações, nos locais em que haja o 
conhecimento e perceção que os mesmos possam repercutir-se de forma negativa sobre a integridade 
física e visual dos diversos atributos culturais e naturais do Bem do Alto Douro Vinhateiro que lhe 
conferem Valor Universal Excecional (VUE), em virtude da suscetibilidade natural à instabilidade de 
vertentes.  

A importância de aplicar métodos alternativos, num regime mais extensivo, às áreas a desmontar, é 
tanto maior quanto maior for o número de explosões subaquáticas for necessário realizar no mesmo 
local. A repetição das explosões, ou a sucessão das mesmas, pode tornar mais críticas as situações 
cartografadas. 

A serem tomadas as devidas medidas, de forma preventiva, estarão os valores atrás referidos 
salvaguardados, e nesse caso, não transitarão impactes ao nível da paisagem para a fase de exploração. 
Nestes termos, não se prevê perda de valor cénico, que venha por alteração da morfologia das 
encostas/margens, em particular socalcos, e/ou por destruição da vegetação. 

No que se refere a ações em concreto, no decorrer da Fase de Exploração verifica-se que haverá 
necessidade de proceder a dragagens de manutenção. De acordo com os dados, fornecidos pelo 
EIA/Aditamento, o assoreamento médio de 0,5 m na albufeira da Valeira, com base na evolução 
batimétrica, obtida pelos levantamentos hidrográficos da albufeira da Valeira realizados Março de 2002 
e de Agosto de 2015, determina a inevitabilidade da realização dragagens de manutenção.  

As dragagens em causa, serão realizadas numa área aproximada de 708 450 m2 e numa extensão de 
4 050 m, entre o Pk 5+975 m e o Pk 10+025 m, com uma periodicidade média de 8 anos, para um 
volume estimado de 208 000 m3. A estimativa apresentada é para uma taxa de assoreamento 
uniforme, pelo que a periodicidade poderá não corresponder aos 8 anos, atrás referidos. 

Desta exposição, com base nos elementos apresentados no Aditamento, conclui-se que durante a Fase 
de Exploração, com uma periodicidade média de 8 anos, um conjunto de equipamentos marcará 
presença no rio Douro para desenvolver as ações de dragagem necessárias. Nestes termos, não só a 
presença de equipamento como as ações de dragagem, em si mesmas, representam um impacte visual 
negativo. A duração dessas ações e a dimensão dos equipamentos utilizados representará um maior ou 
menor impacte. 

Dada a natureza não consolidada dos materiais a dragar, os impactes durante esta fase serão 
expetavelmente semelhantes aos da fase de construção para a operação prevista e relativa ao mesmo 
tipo de materiais, ou seja, não consolidados.  

Como este tipo de dragagens não requer tanta complexidade ou dimensão de equipamento e o período 
de execução das ações poderá ser significativamente menor, considera-se, com base nos elementos 
disponíveis, que o impacte negativo será menos significativo.  

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude 
e pouco significativo. 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 
projetos na área de estudo, de igual ou diferente tipologia, que contribuam para a alteração estrutural, 
funcional e visual da paisagem.  
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Em relação aos de igual tipologia, e durante a fase de construção não estão previstos outros projetos 
que decorram em simultâneo, espacialmente e/ou temporalmente.  

No que se refere a projetos de outra natureza e/ou tipologia, que intersectam a área de estudo 
considerada, neste caso, para a paisagem, destacam-se vários. No caso dos existentes, destaca-se a 
barragem do Pocinho, a subestação na margem direita do rio Douro e as linhas elétricas aéreas que a 
ela se dirigem ou dela partem. Do conjunto de linhas existentes, destaca-se a Linha de Muito Alta 
tensão Armamar-Lagoaça a 400 kV e desvio das Linhas Associadas. No caso de projetos futuros, 
destaca-se o Gasoduto Celorico-Vale de Frades, interligação Transfronteiriça. 

A barragem do Pocinho, representa um claro seccionamento do rio Douro, a par de se constituir como 
um elemento claramente dissonante na paisagem, por si só. A sua presença interrompe e segmenta o 
rio, e o seu espelho/superfície de água natural, sendo assim responsável por uma forte artificialização 
do local. 

No caso da subestação, que se localiza em meio terrestre na margem direita do rio Douro, constitui-se 
como mais um elemento dissonante na paisagem. Para além da alteração de relevo que implicou, o 
desenvolvimento vertical das suas estruturas e equipamentos, tornam-na mais intrusiva, sendo que o 
local onde se implanta, era e é já por si, muito destacado na paisagem.  

Relativamente às linhas elétricas, de que se destacou a Linha de Muito Alta tensão Armamar-Lagoaça a 
400 kV, que tem uma orientação NE-SO, as mesmas são responsáveis pelo seccionamento do campo 
visual, não só devido às próprias, como muito particularmente aos apoios que as sustentam, esses sim, 
com um desenvolvimento vertical assinalável e visíveis a distâncias significativas. Para além de se 
constituírem como uma intrusão visual no campo visual, segmentam-no. As linhas existentes têm, 
neste caso, uma agravante, que é o facto de se desenvolverem sobre o rio Douro, numa sobre 
passagem entre a margem direita e esquerda, situação que reforça o seu impacte visual negativo. 

A localização da subestação, da barragem do Pocinho e das linhas elétricas comprometem a qualidade 
visual da paisagem e representam um impacte visual negativo permanente e significativo, embora mais 
localizado visualmente no caso da barragem, ao contrário da subestação e linhas elétricas aéreas. 

No caso do Gasoduto Celorico-Vale de Frades, interligação Transfronteiriça, apesar de ser um projeto 
que se desenvolve, em grande extensão, em meio terrestre, do qual se destaca a extensão que 
atravessa o ADV, terá que fazer a travessia do rio Douro na proximidade da foz do rio Sabor, a 
montante ou a jusante da mesma. Esta intervenção sobrepõe-se à área de estudo considerada para 
análise e avaliação do presente projeto, pelo que, havendo sobreposição temporal e espacial os 
impactes visuais configurarão, provavelmente, um nível de significativo, em particular devido a 
intervenção sobre o relevo durante a fase de obra.  

Contudo, dado não estar ainda definida a localização precisa, dentro de um dos dois corredores, não se 
verifica ser possível, ainda, fazer uma avaliação informada, e consequentemente de maior rigor, dos 
impactes quer ao nível estrutural quer ao nível visual, sendo também, que a travessia do rio Douro 
poderá ser realizada em túnel por baixo do leito do rio Douro.  

No que se refere ao desenvolvimento do próprio projeto em causa, terá impactes cumulativos entre as 
diversas componentes em avaliação particularmente na fase de construção. Contudo, o facto de a 
alteração do leito do rio rochoso ocorrer em meio aquático e submerso, o impacte advirá 
fundamentalmente da presença de maquinaria pesada - plataformas flutuantes, pontões de 
perfuração, dragas e batelões temporariamente fixas e/ou móveis - e da turbidez da superfície do 
espelho de água proporcionado pelo rio Douro. Considera-se neste caso que poderão existir 
momentos, onde pontualmente, o impacte seja significativo.   

Relativamente à fase de exploração não se considera que o projeto em si mesmo tenha impactes 
cumulativos, com exceção, e apenas no caso de se vir a verificar alguma afetação da parte emersa. 

Considerando que serão adotadas todas as medidas necessárias e de forma preventiva, devido ao risco 
potencial de propagação das vibrações, no que se refere aos métodos alternativos de desmonte, nos 
locais em que haja o conhecimento e perceção que os mesmos possam repercutir-se de forma negativa 
sobre a integridade física e visual dos diversos atributos culturais e naturais do Bem do Alto Douro 
Vinhateiro, paisagem milenar, que lhe conferem Valor Universal Excecional (VUE), em virtude da 
suscetibilidade natural à instabilidade de vertentes, estarão estes mesmos valores salvaguardados e não 
contribuirão para que na fase de exploração ocorram impactes desta natureza e/ou residuais. 
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4.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Constata-se que o Património Cultural é um dos fatores ambientais estudados, a equipa técnica 
responsável pela sua elaboração incluiu um arqueólogo e a metodologia teve em conta os termos 
previstos do Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para o 
Património Arqueológico de 10 de Setembro de 2004, bem como as condicionantes enunciadas 
aquando do Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA). Contudo, verificou-se que a 
abrangência dos trabalhos arqueológicos não foi integral. 

A caracterização da situação atual do Património Cultural existente caracteriza-se sobretudo por este 
projeto se localizar na área do Alto Douro Vinhateiro (Património Mundial da UNESCO e Monumento 
Nacional. Para além desta importante paisagem cultural, a sensibilidade arqueológica da área é 
significativa, havendo referências a naufrágios de embarcações contemporâneas (CA 3077, 7254 e 
7255), num universo de perto de 600 ocorrências associadas a este curso fluvial. Deve-se ainda ter 
presente, por exemplo: a eventual existência de arte rupestre como a identificada no Património 
Mundial do Vale de Foz Côa; bem como a utilização diacrónica do espaço para navegação, exploração 
de recursos, ritualização e a utilização deste troço do rio. Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no 
âmbito do presente EIA registaram o sítio arqueológico da Eira (CNS 17502), sete anomalias “cujas 
características sugerem poderem tratar-se de ocorrências arqueológicas” mas que nenhuma se 
verificou como tal; um poço; duas áreas de potenciais cascatas ou áreas votivas; dois terraços 
quaternários nas margens e duas áreas correspondentes a portos históricos, as duas últimas fora da 
área de afetação direta do projeto. 

A caracterização do Património Cultural apresenta algumas lacunas que após o aditamento e os 
elementos complementares, por um lado, são assumidas, nomeadamente a prospeção arqueológica 
nalgumas áreas de incidência indireta e a prospeção geofísica em pelo menos de 2 km, e por outro, por 
se considerar que a resposta não foi integral, como a informação mais desenvolvida e devidamente 
ilustrada das ocorrências ligadas ao Património Cultural (como o poço) – remetendo para elementos 
que não constam do projeto analisado –, no complemento à avaliação e às medidas de minimização. 
Ainda assim, considera-se que face à caracterização geral, o risco de implicar com elementos ligados ao 
Património Cultural e indiretamente com a paisagem do Património Mundial do ADV, cujo valor 
patrimonial e científico é muito significativo, é reduzido, tal como as implicações que possa haver com 
futuros enquadramentos orçamentais na fase de execução da obra. 

No que concerne às Medidas de Minimização, considera-se que: 

- Se deve garantir o cumprimento dos pressupostos para a caracterização do Património 
Cultural, atendendo às lacunas de conhecimento que são referidas no Relatório Síntese, 
Aditamento e Elementos Complementares; 

- A sua redação deverá refletir todas as propostas efetuadas, as implicações conceptuais e 
uma integral articulação com os pressupostos definidos no Relatório Síntese, Aditamento e 
Elementos Complementares; 

- Para a Fase de Exploração não foram consideradas medidas para acautelar a salvaguarda 
patrimonial de eventuais intervenções de manutenção/ conservação que se verificam 
necessárias; 

- Se deve proceder a um reajustar da localização destas medidas nas várias fases de execução 
do projeto. 

Desta forma, devem ser implementadas as medidas de minimização propostas no presente parecer, 
tendo sido sistematizada a redação de algumas das medidas de minimização, incluem-se novas medidas 
de e indica-se a fase para a sua implementação de forma a salvaguardar o Património Cultural. 

A avaliação ponderada dos impactes pode ser significativa mesmo após a adoção das medidas 
preventivas e/ ou de minimização, havendo impactes positivos, mas pouco significativos durante a fase 
de exploração.  
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4.8. PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÓNIO MUNDIAL ALTO DOURO VINHATEIRO 

4.8.1. Caracterização da Situação Atual 

Face ao contexto territorial em que o projeto se insere, foi realizada uma avaliação com base no 
Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties. ICOMOS 2011 (Guia 
do ICOMOS). 

O reconhecimento da componente humanizada da paisagem do ADV foi inscrito pela UNESCO em 2001 
na Lista do Património Mundial, como sítio n.º 1046, na categoria de Paisagem Cultural e, dentro desta, 
na tipologia de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. O Aviso n.º 1570/2010, de 30 de julho, do Ministério 
da Cultura, publicita a respetiva Zona Especial de Proteção. 

O projeto em avaliação encontra-se parcialmente localizado na área classificada do ADV, numa área 
reduzida da unidade Tua/Sabor, sendo maioritária e efetivamente coincidente com a sua Zona Especial 
de Proteção (ZEP).  

O EIA refere que para o desenvolvimento deste fator considerou-se como área de estudo a área de 
incidência do projeto, tendo em conta que este decorrerá essencialmente em meio aquático. A área de 
estudo foi alargada, quando necessário e justificável pela presença de atributos/ ocorrências 
patrimoniais relevantes, nomeadamente na bacia visual do projeto. 

A análise deste fator foi complementada com a informação constante nos fatores paisagem e 
património cultural, nomeadamente, nas secções relativas às unidades de paisagem, enquadramento 
histórico e territorial e caracterização regional do ADV. 

Para além disso, foi apresentada cartografia contendo os atributos naturais e culturais do Alto Douro 
Vinhateiro na área de projeto. 

Foram identificados os atributos culturais e naturais que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao 
ADV, na área de intervenção do projeto abrangida pelo ADV. A noção de VUE assenta nos seguintes 
critérios: i) os critérios para a sua inscrição; ii) a sua condição – noções de autenticidade e integridade; 
iii) a conservação e gestão do bem patrimonial. 

Assim, os atributos mais expressivos que conferem VUE ao ADV, são os seguintes: 

� Atributos Naturais – o rio Douro e seus afluentes; a geomorfologia complexa, a escassez de solo 
fértil e de água, as vertentes abruptas e geossítios, a gradação climática atlânticomediterrânica, 
a vegetação e culturas mediterrânicas, incluindo a vegetação associada às linhas de água, a 
diversidade do património genético vitícola, a diversidade de habitats, a luz, as cores, os odores; 

� Atributos Culturais – a dominância da vinha alternando com matos mediterrânicos, os 
povoados, as quintas e casais, os terraços e os muros em xisto, as vias de acesso e rodovias, o 
caminho-de-ferro e a navegabilidade do Douro, as diferentes tipologias de plantio da vinha, os 
antrossolos e a conservação da água, o mosaico da paisagem. 

Relativamente aos atributos do ADV diretamente afetados, o projeto (especificamente as operações de 
desmonte e escavação / imersão do material dragado) incide apenas sobre o meio aquático (leito do rio 
Douro) – atributo natural do ADV. 

O rio Douro é o elemento natural estruturante desta paisagem cultural, de carácter cénico e 
fisiográfico. No contexto do projeto em avaliação, assinala-se a sua importância como via de navegação 
e comunicação, a qual foi decisiva para a criação e o desenvolvimento da Região Demarcada do Douro. 
Este atributo constitui simultaneamente uma via panorâmica (integrando como tal um atributo cultural 
da paisagem), e tendo associada em parte do trajeto outra via panorâmica (a via férrea do Douro). 

Na área de estudo, mas não coincidente com o projeto, o Douro tem como principal afluente o rio 
Sabor (na margem direita), cujo caudal é atualmente regulado, por meio duma barragem de 
aproveitamento hidroelétrico. 
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Na bacia visual do projeto, são mencionados como atributos culturais do ADV, as povoações (Foz do 
Sabor e Pocinho), áreas de vinha, olivais, quintas e troços da via-férrea (via panorâmica). 

O Estudo refere que não serão afetados elementos singulares no leito (como ilhas ou afloramentos 
rochosos) e/ou as margens do rio (e os atributos naturais e culturais que nelas existem e que as 
caracterizam). 

 

 

Quinta do Vale Meão 

 

Povoação de Foz do Sabor 
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Linha férrea e barragem do Pocinho 

 

A única área terrestre que será afetada consiste numa pequena zona na margem do rio Sabor, que será 
utilizada para a implantação dos estaleiros de apoio à obra. Esta área que já se encontra artificializada, 
localizada na ZEP, foi utilizada como parque de máquinas durante as obras da barragem do Sabor, não 
tendo sido identificados quaisquer atributos relevantes no local. 

No Anexo 3A do Guia do ICOMOS – Example Guide for Assessing Value of Heritage Assets são 
apresentados critérios de avaliação do valor dos bens patrimoniais, aplicados ao ADV. Segundo as 
orientações aplicáveis às paisagens culturais, todos os atributos que conferem VUE a um bem 
patrimonial mundial, devem ser considerados como tendo valor muito elevado. 

Tendo por base os critérios que se encontram estabelecidos no quadro 88 (Valor da paisagem cultural 
do ADV) apresentado no EIA, atribuiu-se valor patrimonial muito elevado (pontualmente elevado) aos 
atributos naturais e culturais na área do ADV, e em geral à área do ADV, por considerar que no global 
conferem a esta paisagem Valor Universal Excecional (VUE). 

Por sua vez, para a área da ZEP, considerou-se que todos os atributos comuns ao ADV têm valor 
patrimonial elevado, por constituírem áreas com valor paisagístico elevado, à exceção do rio Douro, 
cujo valor paisagístico muito elevado/excecional é extensível à área ocupada por este atributo na ZEP. 

4.8.2. Avaliação de Impactes 

A análise de impactes para este fator interrelaciona aspetos abordados em outros como a ecologia, o 
património arquitetónico e arqueológico, a geologia e a paisagem. 

Os impactes do projeto sobre a paisagem cultural do ADV, e por extensão das suas características, 
sobre a área integrada na ZEP, foram avaliados de acordo com as orientações metodológicas do Guia 
do ICOMOS, destacando-se os critérios de avaliação de magnitude dos impactes para paisagens 
culturais classificadas, constantes no Anexo 3B – Example Guide for Assessing Magnitude of Impact. 

De acordo com a metodologia do ICOMOS, a análise dos impactes do projeto sobre o ADV centra-se na 
potencial afetação dos seus atributos naturais e culturais, que conferem a esta paisagem cultural Valor 
Universal Excecional (VUE); afetação cuja magnitude e significância poderá induzir alterações a nível 
global (da autenticidade e integridade) do ADV. Considera-se que não está em causa a afetação pelo 
projeto de atributos da paisagem designados de intangíveis (como sejam a luz, o odor e a cor). 

A afetação de atributos que conferem VUE ao ADV poderá ocorrer, potencialmente, das seguintes 
formas: 

� Afetação física (por destruição) de atributos do ADV – essencialmente na fase de construção, 
mas prolongando-se o efeito na fase de exploração; 

� Impacte visual por introdução de novos elementos na paisagem cultural do ADV, incluindo o 
impacte potencial da intervenção sobre o enquadramento visual de elementos patrimoniais, 
que se iniciará na fase de construção, mas atingirá o seu pleno na fase de exploração. 

No PIOT-ADV, as dissonâncias ambientais são referidas como intrusões visuais na paisagem do ADV, com 
impacte paisagístico negativo, que são “o resultado de uma atividade no território que provoca uma 
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rotura no metabolismo e na ordem da paisagem, que se traduz numa ocorrência abusiva e estranha a 
uma dada situação de referência” (Bianchi de Aguiar et al., 2001). O PIOT-ADV avalia os agentes de 
dissonâncias de acordo com três dimensões: duração, extensão e possibilidade de mitigação, podendo-
se considerar outros critérios como a abrangência visual e a distribuição. 

No sentido de enquadrar tipologicamente as afetações a gerar pelo projeto, o Estudo refere que foi 
consultado o estudo de “Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro – 
Paisagem Cultural Evolutiva Viva”, não se enquadrando as componentes do projeto nas tipologias de 
dissonâncias no ADV identificadas nestes documentos. 

O projeto de alargamento e aprofundamento do canal de navegação (que consiste em operações de 
desmonte e escavação / imersão do material, operação da maquinaria e circulação de embarcações da 
obra que nele terão lugar) coincide com o leito do rio Douro, sendo este o único atributo natural do 
ADV diretamente afetado pela construção do projeto. 

A afetação do leito do rio Douro é avaliada como um impacte negativo, significativo (por se tratar de 
um atributo de VUE) embora tendendo a pouco significativo (atendendo às características do projeto, e 
a que a identidade da paisagem não será posta em causa), de magnitude fraca (por terem sobretudo 
reflexos em termos locais e face à extensão total deste atributo na área do ADV, e na área do ADV 
incluindo a ZEP), direto, certo, imediato e local. Este impacte ficará temporalmente circunscrito à fase 
de construção. 

Relativamente à ocupação física da superfície do solo na área do estaleiro, foi mencionado que esta 
ocupação será temporária e restringida, não intercetando a área classificada do ADV, nem atributos 
enquadráveis nos que conferem VUE ao ADV, pelo que o impacte foi considerado nulo. 

Em termos da afetação física potencial de atributos do ADV na envolvente do projeto, e no que se 
refere aos Sítios arqueológicos e património arquitetónico, não é expectável a destruição ou dano físico 
de elementos patrimoniais arqueológicos e arquitetónicos. 

Em relação às Quintas históricas, não são expectáveis impactes físicos diretos do projeto sobre a 
localização de quintas históricas. No entanto, uma parte significativa da área de estudo 
(nomeadamente integrada no ADV) possui elevada a muito elevada suscetibilidade à instabilidade de 
vertentes, e a detonação de explosivos poderá incrementar o potencial de ocorrência de movimentos 
de massa nas vertentes mais próximas dos locais das dragagens. O Estudo menciona que a relativa 
distância das quintas às áreas de quebramento dos fundos rochosos e o cumprimento das medidas de 
minimização e recomendações propostas no âmbito do EIA, são os principais aspetos para considerar 
que não são expetáveis impactes diretos do projeto sobre as mesmas. 

A visibilidade da área do projeto foi analisada no fator ambiental da Paisagem, tendo sido traçada a 
bacia visual do projeto, onde se regista uma reduzida presença de observadores potenciais – 
praticamente limitados às embarcações no rio, em grande parte do traçado do projeto, encontrando-se 
a área do projeto mais exposta visualmente entre o Pk 4+000 m até ao seu limite montante. Foram 
identificados os pontos de observação potenciais, nomeadamente as vias, os miradouros e as áreas 
povoadas (quintas incluídas). 

Foi referido que se trata de uma obra de pequena envergadura, que se “desloca” ao longo do rio, e que 
não serão percetíveis alterações na paisagem, além da presença e movimentação de equipamentos e 
maquinaria no rio, necessária à execução do desmonte/escavação e transporte dos materiais a 
depósito submerso. 

No que diz respeito à afetação do enquadramento visual de atributos/elementos patrimoniais de 
elevado valor, foi analisada a presença destes elementos na bacia visual do projeto (como sejam 
povoações, miradouros, quintas, outros elementos patrimoniais), destacando-se o seguinte: 

� Em termos de povoações na bacia visual do projeto, assinalam-se apenas a Foz do Sabor e o 
Pocinho, a reduzida distância, ambas na ZEP do ADV; 

� O território do ADV é pontuado pela presença de capelas e igrejas isoladas, frequentemente em 
pontos dominantes da paisagem envolvente, que constituem locais de culto com importância 
votiva e social na região. 

Na visita ao local, foi identificada uma capela (Senhor do Monte, a Norte da Quinta de Vale do Meão), 
com visibilidade para a área de estudo – embora não se considere que reúna características de elevado 
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valor, que contribuam para o VUE do ADV. Foi ainda identificado um promontório coincidente com um 
local de culto / miradouro do ADV na proximidade (Capela de Santa Bárbara de Mós, a Oeste do limite 
jusante da área do projeto), embora sem acessibilidade visual à área do projeto. 

As quintas do Douro constituem uma forma de povoamento/exploração agrícola, e compreendem 
tradicionalmente um núcleo habitacional de maior dimensão, frequentemente sob forma de solar, 
podendo associar ao núcleo principal uma capela privada, jardins, acomodações para os trabalhadores 
agrícolas e edifícios de produção. Presentemente têm frequentemente uso turístico associado, o que 
contribui para a sua consideração como observadores críticos. Apesar de existirem algumas 
quintas/construções nesta zona, poucas se incluem na bacia visual do projeto. Referem-se a Quinta do 
Reguengo, as Caves da Quinta do Pocinho e a Quinta do Vale Meão, com visibilidade direta e sem 
condicionamentos para a área do projeto. 

Para a fase de exploração do canal de navegação, foi identificado o impacte resultante do aumento do 
tráfego fluvial (abordado no fator ambiental Paisagem, pelo que, em termos de afetação de atributos 
do ADV, este foi considerado como positivo e pouco significativo. 

Por último, em relação aos impactes cumulativos, o EIA refere que são expectáveis, na fase de 
exploração, impactes cumulativos decorrentes do projeto de alargamento e aprofundamento do canal 
de navegação do rio Douro entre Cotas e a barragem da Valeira, similares aos identificados para a 
paisagem. 

4.9. SOCIOECONOMIA 

4.9.1. Caracterização da Situação Atual 

O EIA apresenta adequadamente a caraterização da dinâmica demográfica a nível regional, concelhio e 
de freguesia, a identificação da tipologia na envolvente, a identificação das operações com mais 
impacte na população local e nas atividades económicas existentes e, ainda, a caraterização do 
emprego direto e indireto resultante do projeto. 

Na área do conjunto das freguesias viviam, de acordo com os Censos de 2011, cerca de 7 500 pessoas, 
sendo que 262 (cerca de 3%) viviam nas margens, nas povoações de Foz do rio Sabor, Cabanas de 
Baixo, Pocinho e Cortes de Veiga. É salientado que no período entre 2001 e 2011 a população residente 
nos concelhos em estudo diminuiu, assim como na região do Douro, tendo aumentado no Continente. 
Até 2014, a evolução da população residente tem sido negativa resultante do saldo natural negativo 
(menos nascimentos do que óbitos) e saldo migratório negativo (menos entradas no território do que 
saídas). Quanto ao envelhecimento da população no conjunto das freguesias, por cada criança com 
menos de 15 anos existem 2 adultos com mais de 65 anos. A freguesia de Lousa tem o índice de 
envelhecimento mais elevado, de 1 300% (182 pessoas com mais de 64 anos e 14 crianças). 

O EIA refere que a população flutuante tem um peso significativo dado tratar-se de uma região turística 
e de existirem habitações secundárias. A população flutuante representa 10% da população dos 
concelhos (não tendo sido contabilizadas as dormidas em hotéis). 

Quanto ao nível de instrução, em 2011, nas freguesias de influência direta quase metade da população 
com mais de 14 anos tinha, pelo menos, nove anos completos de estudo, proporção superior ao 
registado no conjunto dos dois concelhos e da região do Douro. Quase 15% da população tem ensino 
superior completo, percentagem pouco inferior à da média nacional, e superior à da região. O EIA 
refere que nas sedes de concelho, o nível de escolaridade é superior ao registado na região. 

Relativamente às atividades económicas, é salientado que os dados do Valor Acrescentado Bruto (VAB), 
que mede o valor da produção económica, revelam uma significativa queda das várias atividades 
económicas, tendo o VAB per capita decaído 4,7% no Douro e 3% no continente. A diferença deve-se à 
maior proporção que a indústria tem no VAB da Região. Comparando o Continente com a região do 
Douro, destaca-se a maior importância do setor primário, nomeadamente, a agricultura, produção 
animal, caça, floresta e pesca, que representam mais de 6% para o VAB da região, mas apenas 2% no 
VAB do Continente. A indústria também apresenta uma proporção ligeiramente superior no VAB do 
Douro do que no Continente. O setor de serviços é mais representativo no continente do que na região 
do Douro. Também é destacada a comparação absoluta entre o continente e a região, nomeadamente 
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o VAB per capita do Douro, que representava 70,8% do VAB per capita do Continente. Isto significa que 
a produção per capita na região do Douro era inferior em cerca de 30% em relação à média do 
continente, em 2013. 

Quanto ao emprego, em 2011, a taxa de atividade era relativamente baixa ao nível das freguesias, em 
linha com os dados da região do Douro (cerca de 42% e 41% respetivamente), abaixo do registado no 
Continente e acima da taxa de atividade registada nos concelhos, na ordem dos 36%. Em todos os 
territórios em análise, o setor terciário, nomeadamente o comércio a retalho é a atividade que 
representa mais emprego. O setor agrícola é o segundo mais importante em termos de emprego, 
ocupando 12% do total de emprego nas 5 freguesias em análise, 20,6% nos concelhos e 14,2% na 
região do Douro. As atividades que geram menos emprego, quer no continente, quer na região do 
Douro e concelhos referidos, são as indústrias transformadoras, as imobiliárias e comunicação. 

Relativamente ao desemprego, é salientada a diferença existente entre o desemprego registado nos 
concelhos em análise, com Torre de Moncorvo a apresentar valores mais elevados de taxa de 
desemprego e uma maior proporção de desempregados de longa duração com idade superior aos 55, 
comparando com o concelho de Foz Côa. 

Em relação ao turismo, o EIA informa que em setembro de 2015 existiam 11 empreendimentos 
turísticos nas cinco freguesias, no Registo Nacional de Turismo, o que representa 7,4% da oferta 
turística de toda a região do Douro. Estes empreendimentos correspondem a uma capacidade de 185 
pessoas, e correspondem a 95 unidade de alojamento. O turismo rural é o mais comum, representando 
a grande maioria da oferta, quer na forma de agroturismo (36%) quer na forma de casas de campo 
(36%). Nas bases de dados das Câmaras Municipais foram encontrados quatro outros registos de 
estabelecimentos de hospedagem, sendo destacada a Pousada da Juventude de Foz Côa, com uma 
capacidade para 77 pessoas. 

A menos de 500 metros da área de intervenção foram identificados dois estabelecimentos, 
designadamente, a Casa Pastora, na freguesia da Açoreira e o estabelecimento Olhares Douro, no lugar 
da Foz do Sabor. 

As atrações turísticas identificadas são as quintas de produção de vinha e vinho, nomeadamente a 
Quinta das Aveleiras, a 5 km da área de intervenção. Nas margens, e a menos de 200 metros da área de 
intervenção, foram identificadas a Quinta do Vale Meão e a Quinta do Reguengo, ambas na freguesia 
de Vila Nova de Foz Coa. 

O EIA informa sobre a existência de sete empresas de animação turística. O parque de diversões fica a 
cerca de 700 metros da área de intervenção. Duas empresas dedicam-se à exploração dos trilhos do 
Parque Arqueológico do Vale do Coa e outras três oferecem serviços variados, com caminhadas e 
passeios de barco e canoa no rio Douro. É salientado, ainda, no campo da oferta turística, a restauração 
em Torre de Moncorvo, bastante específica e escassa na região. 

Relativamente à procura turística, a informação apresentada no EIA refere que os concelhos em causa 
representam pouca importância para a região do Douro, pois representam menos de 5% do total de 
dormidas na região, em qualquer dos anos considerados. 

É referido que a região do Douro tem crescido nos últimos anos, mas menos 1% das dormidas em 
estabelecimentos hoteleiros em Portugal registam-se no Douro, havendo contudo, a possibilidade de 
crescer em alguns indicadores, como em dias de estadia média e proporção de hóspedes estrangeiros. 

Quanto à Via Navegável do Douro (VND) é salientado que em 2014 atraiu cerca de 600 mil turistas, 
resultando num crescimento de 12% face a 2013. Informa que a maioria dos passageiros dos barcos de 
turismo centram-se entre a foz e a barragem de Crestuma (64%) e que o número de passageiros que 
participa num cruzeiro de um dia é de 26% do total de passageiros. 

Os cruzeiros de um dia dividem-se por três troços: Porto/Régua/Porto, Régua/Pinhão/Régua e 
Régua/Barca D’Alva/Régua. Existe um número significativo de turistas em barcos cruzeiro que passam 
pela área de intervenção em direção a Barca D’Alva. 

A procura de cruzeiros de mais de um dia, chamados barcos hotel, também tem crescido 
significativamente. Em 2014 o número de passageiros representou mais de quatro vezes as dormidas 
no conjunto dos dois concelhos em análise e cerca de 20% do total de dormidas na região do Douro, 
sendo que 98% dos passageiros são estrangeiros. É salientado que os cruzeiros de mais de um dia são 
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um eixo fundamental de crescimento no turismo da região do Douro, indo de encontro com os 
objetivos do Plano estratégico Nacional de Turismo para o Norte. 

Em relação às acessibilidades e mobilidade rodoviária na área em análise, o EIA considera 
relativamente boa. A área de influência direta é atravessada por uma estrada pertencente à rede 
nacional fundamental, o IP2 que liga o interior Norte ao Algarve, desde Bragança até Faro, e passa 
perto do centro de Vila Nova de Foz Coa, atravessa o Douro pela barragem do Pocinho e segue para 
Norte em direção a Macedo de Cavaleiros e a A4, que liga o Douro Litoral a Bragança. Vila Nova de Foz 
Coa é ainda atravessada pela EN 222, a EN 324 e a EN 102. Na outra margem do rio, a EN325 atravessa 
Torre de Moncorvo, a EN 220 Liga o IP2 ao centro de Torre de Moncorvo e a EN 324 parte do IP2 junto 
à localidade de Foz do Sabor em direção ao IC5. 

A população tem também a possibilidade de utilizar a rede ferroviária, que liga o Pocinho até ao Porto, 
com 35 estações e com custos bastantes competitivos comparativamente à viagem de automóvel. 

A Via Navegável também é identificada como meio de acesso às povoações e as ligações são efetuadas 
em embarcações de diferentes tipologias, sendo que o aprofundamento da via navegável possibilitará o 
trânsito de embarcações de maior dimensão compatíveis com as eclusas, incluindo o transporte de 
mercadorias. 

Sobre as infraestruturas náuticas existentes, o EIA informa que na albufeira da Valeira, onde desagua o 
Sabor, e a jusante da barragem do Pocinho, existem 5 cais que movimentaram, em 2014, cerca de 2% 
das embarcações e dos passageiros em toda a VND. Na área de intervenção existe apenas o cais da Foz 
do Sabor. Apesar da atividade piscatória não ser significativa, é referida a existência de barcos de pesca 
e de um local de atracagem improvisado, imediatamente a jusante da ponte sobre o rio Sabor, na sua 
Foz, com barcos de pesca ancorados. 

As atividades de lazer identificadas, associadas ao rio, são a pesca desportiva, registando-se 18 clubes 
de pesca na região do Douro e 133 pescadores associados, segundo os dados de 2015 da Associação e 
Pesca de Trás os Montes e Alto Douro. A pesca na margem Sul, entre a foz do rio Côa e 50 metros a 
montante da barragem do Pocinho, num troço de 10 km, esta concessionada ao Clube de Pesca do 
concelho de Foz Côa. 

É salientada a existência da praia fluvial da Foz do Sabor, com muita utilização no verão, e a presença 
de embarcações de recreio, apesar das atividades com estas embarcações implicarem a existência de 
marinas, e não haver nenhuma na albufeira da valeira. 

Por fim, o EIA refere que em 2014, em toda a VND, efetuaram-se 59 eventos desportivos/culturais, com 
quase sete mil participantes e 1 600 embarcações envolvidas. 

4.9.2. Avaliação de Impactes 

Segundo o EIA, os impactes negativos associados à fase de obra deste projeto, que compreende as 
atividades de desmonte com recurso a explosivos, dragagem do leito do rio e posterior transporte e 
imersão dos materiais, prendem-se com a incomodidade e a afetação da qualidade de vida das 
populações ribeirinhas, decorrentes do aumento dos níveis de ruído e das vibrações. Estes impactes 
são avaliados como diretos, certos, temporários, reversíveis, imediatos, locais, de magnitude média, e 
pouco significativos fruto da baixa densidade populacional das margens confinantes com a área a 
intervencionar, a significativos, nomeadamente para as povoações de Foz do Sabor e Pocinho. 

Relativamente aos impactes decorrentes do recurso a explosivos, nomeadamente, vibrações com 
possível afetação de estruturas vizinhas, deslizamento de blocos e eventual afetação das vertentes, 
salienta-se que não se enquadram no presente fator, sendo alvo de análise específica, no âmbito do 
fator ambiental “Vibrações” ou do fator ambiental “Geologia”. 

Os impactes nas atividade da pescas (profissional e de lazer), nomeadamente no local improvisado de 
ancoragem referido, são considerados negativos, diretos, certos, temporários, reversíveis, imediatos, 
locais e de fraca magnitude e pouco significativos, uma vez que a atividade pode ser realizada a 
montante ou jusante, e há outros locais apropriados para ancoragem. 

O turismo também poderá sofrer efeitos negativos resultantes das incomodidades decorrentes do 
aumento do ruído e perturbação do ambiente paisagístico natural do Douro, avaliados como negativos, 
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diretos, prováveis e temporários, reversíveis, imediatos e locais, e por isso pouco significativos, dada a 
pouca oferta turística na zona. 

As atividades de lazer poderão também sofrer consequências negativas resultante das incomodidades 
devido ao aumento do ruído, dos constrangimentos na navegação e, em particular, do usufruto da 
praia fluvial da Foz do Sabor e do condicionamento cais. Estas afetações podem levar a uma diminuição 
das visitas à aldeia e consequentes efeitos negativos na economia local. O impacte é considerado 
negativo, direto, provável e temporário, reversível, imediato e local, de média magnitude e significativo 
a muito significativo caso as atividades de construção se realizem no Verão. 

Os impactes positivos identificados no EIA para a fase de obra consistem na geração de emprego e no 
aumento da procura de bens e serviços na envolvente, avaliados como pouco significativos atendendo 
à baixa necessidade de mão-de-obra. 

Relativamente à fase de exploração, o EIA refere que este projeto, complementado com o projeto 
previsto na via navegável a jusante, permitirá a navegação de embarcações de maior dimensão, e o 
transporte de mercadorias desde o interior da região do Douro até aos portos marítimos da Península 
Ibérica. Este impacte é classificado como positivo, direto, certo, permanente, irreversível, regional de 
magnitude forte e muito significativo. 

São identificados outros impactes positivos que derivam do já mencionado, nomeadamente, a 
promoção da indústria naval e nacional, melhoria da competitividade/preço dos produtos da região do 
Douro, aumento do emprego na região Norte, diminuição do tráfego rodoviário de pesados na região. 

4.9.3. Síntese 

De um modo geral, e no âmbito do fator “Socioeconomia” considera-se que os impactes negativos do 
projeto são pouco significativos. Para além do caráter temporário dos incómodos causados nas 
povoações ribeirinhas, de baixa densidade populacional, decorrentes dos trabalhos da fase de 
construção, e da reduzida afetação das atividades de turismo e lazer, salienta-se a compatibilização da 
navegação de embarcações, atualmente existentes, com a progressão dos trabalhos. 

Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se, para além dos efeitos no emprego 
e nas atividades económicas na envolvente, durante a fase de construção, a possibilidades de 
circulação de embarcações de maior dimensão e o tráfego fluvial de mercadorias, constituindo uma 
oportunidade de desenvolvimento regional. 

Acresce a referência a que este projeto é absolutamente necessário e justifica-se por razões 
económicas e de segurança, não só pela necessidade de permitir a navegação turística e a navegação 
comercial de carga, como também pela criação de várias zonas de cruzamento ao longo do canal, 
aumentando a capacidade da via e facilitando a circulação. 

4.10. QUALIDADE DO AR 

4.10.1. Caracterização da Situação Atual 

Na vizinhança da área de intervenção, as fontes de poluição atmosférica mais relevantes são o tráfego 
fluvial e viário. Estas atividades originam a emissão de poluentes resultantes da queima de 
combustíveis fósseis e da ressuspensão de partículas e, ainda, de monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, óxidos de azoto e hidrocarbonetos. 

Foram identificados como recetores sensíveis a população residente e utilizadores das áreas contíguas 
ao rio Douro, como a povoação de Foz do Sabor e Pocinho, mas também os sistemas ecológicos das 
galerias ripícolas adjacentes. As condições de dispersão são diretamente condicionadas pela velocidade 
dos ventos e pela orografia do terreno. 

A área de intervenção enquadra-se no âmbito da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDR-
Norte, localizando-se a cerca de 60 km da estação rural de fundo Douro Norte, na localidade de Lamas 
D’Olo. Foram utilizados os dados desta estação, relativos ao período 2013-2014. 
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4.10.2. Avaliação de Impactes 

Foram identificados impactes decorrentes das fases de construção e exploração do projeto. 

A fase de construção implica a realização de um conjunto de atividades geradoras de emissões de gases 
de combustão e partículas, das quais se destacam: 

� Circulação e funcionamento do equipamento de dragagem e perfuração; 

� Transporte de dragados até ao local de deposição em batelões. 

O tráfego de veículos terrestres de apoio, a existir, será muito reduzido e limitado a abastecimentos 
pontuais dos pontões de dragagem e perfuração. Por conseguinte, o impacte da emissão destes 
poluentes será sentido, progressivamente, nas imediações do vale do rio Douro, desde a barragem do 
Pocinho até ao local de deposição dos dragados, a jusante da ilha do Saião. 

A movimentação de veículos e embarcações, assim como o próprio funcionamento dos equipamentos 
de dragagem (escavadora) e perfuração, irá afetar temporariamente a qualidade do ar na zona em 
estudo pela emissão de partículas e gases poluentes resultantes do funcionamento dos motores das 
máquinas. Os motores de combustão libertarão gases como o dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto 
(NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e compostos orgânicos voláteis (COV), 
assim como partículas. A volatização de substâncias como os COV, no momento do abastecimento de 
equipamentos também se apresenta como um fator de degradação da qualidade do ar. 

Face ao reduzido número de máquinas com motor de combustão previsível em obra, os impactes 
negativos temporários resultantes das situações acima descritas podem ser considerados de uma 
forma geral muito pouco significativos, de magnitude fraca, reversíveis e de âmbito local. 

Com a adoção de medidas de minimização adequadas, os principais impactes negativos na qualidade 
do ar durante a fase de construção tenderão, de uma forma geral, a diminuir de significado. São, no 
entanto, expectáveis impactes residuais na qualidade do ar (muito pouco significativos), pois as 
medidas de minimização passíveis de aplicação não são suficientes para eliminar por completo as 
emissões de gases de combustão, que inevitavelmente decorrem da operação de embarcações e 
maquinaria. 

Durante a fase de exploração o possível aumento da circulação de embarcações, de maior porte, no rio 
Douro conduzirá, nesses cenário, ao acréscimo das emissões de poluentes resultantes da queima de 
combustível fósseis dos respetivos motores de combustão, em particular SO2, NOx, CO, CO2, COV e 
partículas. 

Ao possível aumento da intensidade de tráfego de embarcações motorizadas, marítimo-turísticas 
ligeiras e lanchas de recreio, poderá acrescer um aumento na frequência de navegação de novos tipos 
de embarcações, de maiores dimensões, tais como marítimo-turísticas e comerciais pesadas. Com 
efeito, a estas embarcações correspondem maiores emissões de poluentes. Realça-se que os navios de 
turismo (concebidos para cruzeiros de média duração) que passarão a navegar no rio têm uma 
construção recente, apresentando motores eficientes e, por isso, com menores emissões de poluentes 
atmosféricos. As emissões serão mais expressivas junto aso cais e eclusas ao longo do trecho a 
intervencionar, devido às manobras de acostagem e arranque das embarcações. 

É assim expectável a ocorrência de um impacte negativo o qual se prevê, no entanto, ser de reduzida 
magnitude e pouco significativo face ao possível incremento na circulação fluvial e à boa qualidade 
geral do ar perspetivado na região. O impacte é indireto, provável, permanente e de incidência local. 

Durante a fase de exploração, a minimização de impactes, pouco significativos, na qualidade do ar passa 
pelo incentivo ao controlo e eventual redução de emissões de gases de combustão pelos motores das 
embarcações que circulam na VND, o que depende da evolução tecnológica e da ação legislativa. 
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4.11. AMBIENTE SONORO 

4.11.1. Principais características do projeto relevantes para o descritor Ambiente Sonoro 

O projeto consubstancia-se essencialmente no desmonte do leito rochoso com recurso a explosivos (à 
exceção da Zona 5 Pocinho) e necessárias dragagens, recorrendo a equipamento considerado ruidoso 
(destacando-se as perfuradoras com compressores, dragas e escavadoras). A obra decorrerá durante a 
época de estio de 2018, repartindo-se em 5 zonas ao longo do canal que totalizam 5 430 m de 
intervenção. Destas zonas destacam-se as duas últimas: 

� Zona 4, na curva acentuada a montante do Vale Meão, numa extensão de 3 000 m de onde se 
extrairão 82% do material rochoso e 87% de materiais incoerentes, na proximidade aos 
recetores sensíveis RS4 e RS5; 

� Zona 5, de aproximação à barragem do Pocinho onde se insere o recetor sensível RS6, na qual o 
desmonte do material rochoso junto à ponte ferroviária do Pocinho e à albufeira do Pocinho 
será efetuado alternativamente por martelo pneumático (para evitar o nível de vibrações 
quando se recorre a explosivos) embora seja um método mais ruidoso do que o de explosões 
subaquáticas. Neste local a obra decorrerá durante cerca de 70 dias. 

O estaleiro de obra ficará situado na margem esquerda da foz do rio Sabor, frente à povoação da Foz 
do Sabor. A obra propriamente dita de desmonte e dragagem decorrerá nos dias úteis entre julho e 
outubro (88 dias úteis) de 2018. É antecedida pela instalação do estaleiro que demorará 2 meses. No 
final da obra, o desmantelamento do estaleiro e dos equipamentos terá a duração de 1 mês. 

As fases de obras mais ruidosas são: 

� Perfuração de rocha para colocação de explosivos (em 3650m dos 5430m): das 8h00 às 17h00 

� Dragagem de material rochoso e incoerente, carga e transporte de incoerentes em batelões: das 
21h00 às 5h00 

� Transporte e depósito do material rochoso: das 5h00 às 7h00 

4.11.2. Caracterização da Situação Atual 

Foram identificados 8 recetores sensíveis (RS1 a RS8) que poderão ficar potencialmente expostos ao 
ruído do projeto (obra). Destes, foram caracterizados por medições acústicas dois pontos – RS1 próximo 
de RS3 em Foz do Sabor, e RS2 próximo de RS6 no Pocinho – por serem considerados os que atualmente 
terão maior perturbação acústica (por influência do tráfego IP2 e nas vias local, embora esporádicos). 
Ainda assim, o ambiente sonoro atual é considerado pouco perturbado (Lden≤53 e Ln≤46dB(A)) 
inferindo-se que nos restantes pontos os níveis sonoros serão inferiores. 

4.11.3. Avaliação de Impactes 

De acordo com as simulações de níveis sonoros efetuadas, considerando o tipo de equipamento a usar 
em obra e duração de cada uma das atividades, para cada período de referência, não se prevê 
ultrapassagem dos valores limite legais (quadro 91 do Aditamento) em nenhum dos pontos recetores.  

No entanto, prevê-se que os impactes negativos venham a ser: 

- de magnitude moderada (acréscimos de níveis sonoros de 6 até 15dB(A)) em RS4 e RS5 
(habitações isoladas perto da Quinta do Campo) em todos os períodos, em especial no 
período noturno onde o acréscimo previsto é de +11dB(A), pelo que assumirão significado 
face à duração da obra na Zona 4 (cerca de 76 dias úteis); 

- também de magnitude moderada nos períodos entardecer e noturno em RS6 Pocinho, e de 
magnitude elevada (acréscimos iguais a 15dB(A)) no período diurno, pelo que poderão 
assumir significado face à duração da obra na Zona 5 (70 dias úteis). 
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4.12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.12.1. Caracterização da Situação Atual 

Foi apresentada cartografia, nos Anexos do EIA, contendo a implantação do projeto sobre as Cartas 
Ordenamento e de Condicionantes dos Planos Diretores Municipais dos Concelhos afetados, e sobre as 
respetivas Cartas da Reserva Ecológica Nacional. Para além disso, no Relatório Síntese do EIA, consta a 
implantação do projeto sobre o PROF-Douro e PIOT-ADV. 

Procedeu-se ao enquadramento do local, numa área alargada de 50 m em torno do rio Douro, nos 
diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT´S) em vigor, de âmbito Nacional e/ou Setorial/Especial 
- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 (RH3); Regional – Plano Regional de Ordenamento 
Florestal (PROF) do Douro; Municipal/Intermunicipal - Plano Diretor Municipal (PDM) dos Municípios 
de Torre de Moncorvo Vila Nova de Foz Côa, e Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do 
Alto Douro Vinhateiro – PIOTADV. 

O quadro que abaixo se expõe, contém a síntese dos IGT´S, bem como o respetivo diploma legal: 
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Importa no entanto referir, que toda a área de intervenção do projeto propriamente dita (áreas a 
dragar e zona de imersão de dragados), incide exclusivamente em meio aquático (no rio Douro), 
exceção apenas ao local previsto para a instalação do estaleiro, que será uma afetação de carácter 
temporária, pelo que não estão previstas no projeto quaisquer intervenções de contenção de 
vertentes. 

Das áreas de intervenção do projeto, constata-se que este tem maior incidência sobre o concelho de 
Vila Nova de Foz Côa, com 52%, seguindo-se o de Torre de Moncorvo, com 48%. Relativamente às 
classes de espaços afetadas, constata-se que no PDM de Torre de Moncorvo são abrangidas “Espaços 
Naturais”, “Via navegável do Douro”, “Solo rural: Espaços agrícolas de produção” (estaleiro); “Corredor 
ecológico”; “Estrutura ecológica municipal” (estaleiro) e “Perímetro de proteção do património 
cultural”. 

No PDM de Vila Nova de Foz Côa, a zona de estudo está enquadrada na classe “Via Navegável do 
Douro” e “Área Potencial de exploração de recursos geológicos”. 

Foram identificadas as servidões e restrições de utilidade pública coincidentes com as áreas alvo de 
intervenção, designadamente a “Reserva Ecológica Nacional (REN)”, “Albufeiras de Águas Públicas”; 
“Via Navegável do Douro (VND)”; “Domínio Público Hídrico”; “Alto Douro Vinhateiro”; “Reserva 
Agrícola Nacional (RAN)” e “Zonas inundáveis”. 

Para além das referidas condicionantes, sobe o local incide também a “Zona Especial de Proteção do 
Alto Douro Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

Em relação à Reserva Ecológica Nacional, a área de intervenção no plano de água está integrada na 
REN, na tipologia “Albufeiras de Águas Públicas”, para ambos os concelhos. A zona do estaleiro, no 
concelho de Torre de Moncorvo, está integrada na REN, nos sistemas de “Albufeiras e Faixa de 
Proteção”; “Zonas ameaçadas pelas cheias” e “Áreas de Máxima Infiltração”. 

Considerando as áreas de escavação (21,4 ha) e áreas de depósito de materiais escavados (3,1 ha), 
obtêm-se uma área total de intervenção de 24,5 ha, que integra a classe “Albufeiras e respetivos leitos, 
margens e faixas de proteção”. 

Quanto ao estaleiro, estima-se uma área de cerca de 2 300 m² para os serviços administrativos e de 
produção, que se integra nas classes “Albufeiras e faixas de proteção”, “Áreas de máxima infiltração” e 
“Zonas ameaçadas pelas cheias”. 

No Aditamento ao EIA é referido, relativamente à zona prevista para o estaleiro, que foi consultada a 
entidade responsável pela intervenção do AHBS (EDP – Gestão da produção de Energia S.A.), no sentido 
de averiguar se durante a fase de obra teria havido alguma alteração à localização estabelecida 
inicialmente para os estaleiros, ou se a zona em causa junto à Foz do Sabor teria servido de alguma 
forma para apoio à obra. 

A EDP informou que a área foi utilizada para parqueamento de equipamentos (máquinas e camiões) 
durante a realização de uma ensecadeira a jusante da ponte da Foz do Sabor, no âmbito do 
reperfilamento do canal a jusante do Feiticeiro. Adicionalmente, indicou que previamente à 
intervenção do AHBS, o local era já frequentado por veículos como acesso à albufeira/rio, pelo que era 
habitual o terreno estar compactado e sem vegetação. Informaram também, que não foi prevista a 
recuperação paisagística do local porque foi acordado, com o Município de Torre de Moncorvo, repor 
as condições pré-existentes. 

O documento menciona ainda, que foram consultados os elementos do Estudo de Impacte Ambiental 
do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), no sentido de precisar as áreas alvo de 
Projetos de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP). De acordo com o Aditamento do RECAPE 
(julho 2007), os projetos PIRP, estabelecidos no âmbito das medidas de minimização definidas, 
referem-se unicamente às duas áreas utilizadas como estaleiro (montante e jusante), não sendo esta 
zona uma das áreas previstas para recuperação. 

Segundo informação do proponente, o terreno onde se prevê a instalação do estaleiro é propriedade 
da Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo, a qual tem intenção de instalar no local de um espaço de 
lazer para a população. 

Assim, o proponente, no contexto do futuro projeto de desenvolvimento do cais da Foz do Sabor, a 
levar a efeito no âmbito da primeira fase do projeto de alargamento da Via Navegável do Douro (troço 
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Cotas-Valeira), pretende também a recuperação desta área para benefício da população local, 
compatibilizando-a com as intenções da Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo. 

4.12.2. Avaliação de Conformidade do Projeto com os Planos Diretores Municipais 

A área de intervenção do projeto abrange os Concelhos de Torre de Moncorvo na margem direita do 
rio Douro, e Vila Nova de Foz Côa na margem esquerda, pelo que se procederá, para cada um dos 
Planos Diretores Municipais, à verificação da afetação das várias classes de espaços abrangidas, e 
avaliada a respetiva compatibilidade do projeto com cada um destes Planos. 

Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo 

No concelho de Torre de Moncorvo as ações de projeto previstas incidem sobre o plano de água do rio 
Douro, onde se identificaram, na planta de ordenamento do PDM as seguintes classes: “Espaços 
Naturais”, “Espaço Canal – Canal do Douro Navegável”, “Espaços agrícolas de produção” (estaleiro); 
“Corredor ecológico”; “Estrutura Ecológica Municipal” (estaleiro) e “Perímetro de Proteção do 
Património Cultural”. 

Em termos de condicionantes, a área intervenção está classificada como “Recursos Hídricos – 
Albufeiras de Águas Públicas”; “Reserva Ecológica Nacional”; “Alto Douro Vinhateiro e Zona Especial de 
Proteção”. 

O Artigo 29.º do Regulamento do PDM estabelece, para os Espaços Naturais, que nestes espaços 
pretende-se acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, 
promovendo o estado de conservação de acordo com os valores naturais existentes, aplicando-se o 
regime definido no Artigo 30.º. Este artigo refere a necessidade de obtenção de parecer favorável da 
entidade que tutela as autorizações ou licenciamentos para a prática de obras de ampliação de vias de 
comunicação, no âmbito da classe espaços naturais. 

No Aditamento ao EIA foi esclarecido, que não será necessário proceder à construção ou ampliação de 
quaisquer acessos na zona do estaleiro. 

Em relação à Via Navegável do Douro, o Artigo 50º refere que a mesma é gerida e utilizada de acordo 
com os regulamentos específicos, sendo favorecida a construção de equipamentos e infraestruturas de 
apoio nas margens que promovam a sua utilização turística e comercial. 

Os espaços agrícolas de produção integram manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na 
RAN, bem como os solos de aptidão marginal envolventes e que, globalmente, se destinam, 
preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo. O Artigo 22.º define o 
regime aplicável a esta categoria, que interceta a zona escolhida para o estaleiro de obra, embora esta 
área já se encontre artificializada. 

O corredor ecológico (Artigo 54º) delimitado na planta de ordenamento, corresponde ao definido no 
PROF-Douro, assim como as normas a aplicar no seu interior, no que respeita a questões de proteção e 
conservação florestal. 

Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem prejuízo da legislação geral aplicável e 
dos usos atuais, independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é interdita a instalação 
de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, 
nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza 
ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor 
(Artigo 53.º). 

Na planta de ordenamento é ainda identificada uma área de salvaguarda que limita com a área de 
influência indireta do projeto, que não constituindo categoria de espaço próprio, condicionam o uso e 
ocupação do solo: o perímetro de proteção do património cultural, aplicando-se o estabelecido no 
Artigo 55.º. 

Em suma, verifica-se que o PDM do concelho de Torre de Moncorvo não impõe diretamente nenhuma 
restrição ao desenvolvimento do projeto sendo como tal compatível com a sua implementação. 
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Em relação às condicionantes, o Regulamento remete no seu n.º 2 do Artigo 6.º para a legislação 
específica em vigor, no que se refere à verificação da conformidade do projeto com os regimes 
respetivamente aplicáveis. 

Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa 

De acordo com o contante no PDM de Vila Nova de Foz Côa, a zona de estudo está enquadrada na 
classe “Via Navegável do Douro”. 

Relativamente à Via Navegável do Douro, o regulamento do PDM refere, no Artigo nº32, a aplicação 
das normas estipuladas na legislação geral e específica em vigor em matéria de utilização do plano de 
água. 

Em termos de condicionantes, a área intervenção está classificada como “Albufeiras de Águas Públicas 
classificadas”; “Zona Reservada da Zona Terrestre de Proteção” (100m); “Reserva Ecológica Nacional”; 
“Alto Douro Vinhateiro e Zona Especial de Proteção”. 

Desta forma verifica-se que o PDM do concelho de Vila Nova de Foz Côa não impõe diretamente 
nenhuma restrição ao desenvolvimento do projeto sendo como tal compatível com a sua 
implementação. 

No que diz respeito às Condicionantes, o n.º2 do Artigo 6.º do Regulamento do PDM remete para a 
legislação específica em vigor, no que se refere à verificação da conformidade do projeto com os 
regimes das condicionantes previstas. 

4.12.3. Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

As ações de projeto incidem predominantemente sobre o leito do rio Douro, e na margem esquerda da 
foz do rio Sabor, junto à ponte da EN324, no concelho de Torre de Moncorvo, pela instalação do 
estaleiro e do apoio à obra. 

Assim, as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública presentes são: “Albufeiras de 
Águas Públicas (Zona Reservada da Albufeira da Valeira)”; “Reserva Ecológica Nacional (REN)”; “Via 
Navegável do Douro”; “Domínio Público Hídrico”; “Zonas inundáveis”; “Alto Douro Vinhateiro (ADV) e 
respetiva Zona Especial de Proteção”; “Reserva Agrícola Nacional (RAN)”. 

O regime de Albufeiras de águas públicas estabelece que na albufeira são interditas ou condicionadas 
diversas atividades, em conformidade com o artigo 17 º e 18 º do Decreto-Lei n.º 107/2009. No caso 
particular da tipologia de obra a executar, o artigo 17º do Decreto-Lei n.º 107/2009, remete para o 
artigo 33º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e para regime jurídico de utilização de 
recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007). 

As ações de desmonte e de dragagem, que serão desenvolvidas no âmbito do projeto, enquadram-se 
nas disposições do regime legal em vigor de albufeiras de águas públicas. 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), publicado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro, tem como objetivo 
principal a salvaguarda e valorização da paisagem do Alto Douro Vinhateiro, estabelecendo um 
conjunto de orientações de gestão de território e programas de ação. 

O PIOT-ADV remete a regulação do plano de água das albufeiras para o Plano de Ordenamento da 
Albufeira da Régua e Carrapatelo, sendo as ações a realizar no plano de água compatíveis com o 
mesmo. 

Quanto à Reserva Ecológica Nacional, as ações para o alargamento e beneficiação da Via Navegável do 
Douro não constam da listagem de usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais previstas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 
239/2012, de 2 de novembro. No entanto, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24º do 
diploma mencionado, quando a pretensão se encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito deste procedimento, compreende a emissão de 
autorização. 
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Em relação à Via Navegável do Douro, o Decreto-Lei n.º 344-A/98, de 6 de novembro, publica o 
respetivo regulamento, verificando-se que as disposições deste diploma são omissas quanto à 
implementação de projetos da tipologia do projeto em avaliação. No entanto, o proponente do projeto 
é a APDL, que é simultaneamente a entidade responsável pela gestão desta via navegável. 

As ações de desmonte e dragagem a realizar no âmbito da beneficiação da VND encontram-se 
enquadradas no regime do Domino Publico Hídrico, nomeadamente nas disposições do Decreto-lei n.º 
226-A/2007, de 31 de maio que estabelece o regime de utilização de recursos hídricos. 

Acresce ainda, que a APA/ARH Norte integra a Comissão de Avaliação, ficando acauteladas as questões 
do Domínio Hídrico. 

A área de implementação do estaleiro é coincidente com “RAN” e “Zonas Inundáveis”. No entanto, 
trata-se de uma estrutura que apresenta um caracter temporário, e o local já se encontra 
artificializado, devido à sua recente utilização como parque de equipamentos na obra de rebaixamento 
do rio Sabor, no âmbito do AHBS. 

Assim, para a fase de construção, no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública em vigor, verifica-se que o projeto se encontra 
enquadrado com os regimes de albufeiras de águas pública, das zonas inundáveis, do domínio público 
hídrico e da Reserva Ecológica Nacional, no caso da pronúncia favorável da CCDR-N ao presente EIA, 
não tendo por isso sido identificados impactes negativos. 

Em relação à Reserva Agrícola Nacional (RAN), e atendendo que se trata de uma zona artificializada 
utilizada para parque de equipamentos no âmbito da construção do AHBS, e se desconhece se esta 
área já foi desafetada para fins não agrícolas, o promotor deverá obter junto da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional a respetiva autorização de ocupação de solos de RAN, caso esta ainda não 
tenha sido emitida. 

Para a fase de exploração, o EIA refere que são esperados impactes positivos, que são consonantes 
com as opções de desenvolvimento territorial do PNPOT para a região do Douro e Alto Trás-os-Montes, 
uma vez que o projeto irá contribuir para desenvolver a fileira do turismo, aproveitando as 
potencialidades do Alto Douro Vinhateiro, o rio Douro e as paisagens da região. 

Quanto ao PGBH do Douro, também são identificados aspetos positivos, uma vez que o projeto irá 
contribuir para resolver problemas identificados na gestão de risco e valorização do domínio 
hídrico/recursos hídricos, nomeadamente alterações ao regime de escoamento e erosão e o 
assoreamento. 

Assim, para a fase de exploração, os impactes foram classificados como positivos, significativos, 
permanentes e de âmbito local. 

4.12.4. Síntese 

Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos sobre o Ordenamento do Território, apenas 
se verificam na fase de construção, e cingem-se à instalação e ao funcionamento do estaleiro e apoios 
de obra, sendo por isso de carácter temporário, e pouco significativos atendendo que este será 
instalado numa zona artificializada, que já foi usada para parque de equipamento no âmbito da 
construção do AHBS. 

Na Fase de exploração, destacam-se os impactes positivos ao nível do funcionamento geral da Via 
Navegável do Douro com o novo perfil, incluindo o potencial aumento de navegação, e a contribuição 
para a diminuição dos problemas identificados na gestão de risco e valorização do domínio 
hídrico/recursos hídricos, nomeadamente alterações ao regime de escoamento e erosão e o 
assoreamento. 
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4.13. PARECERES EXTERNOS 

Como referido no capítulo 2 deste parecer foram solicitados pareceres específicos de entidades 
externas. Até à data foi apenas recebido o parecer do ICNF. O parecer do ICNF (Anexo III) encontra-se 
incluído na análise e avaliação do fator ambiental Sistemas Ecológicos. No Anexo III apresenta-se cópia 
do parecer recebido. 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, do regime jurídico de AIA, decorreu durante 20 dias 
úteis, de 19 de Dezembro de 2016 a 13 de Janeiro de 2017 

Durante este período foram recebidos quatro pareceres com a seguinte proveniência: DGADR – 
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; DGT – Direção-geral do Território; EMFA – 
Estado-maior da Força Aérea, EDP, distribuição. 

A análise dos pareceres recebidos, não expressa qualquer oposição ao projeto. No entanto enfatiza-se 
o parecer da DGADR que alerta para a intersecção do projeto com a designada “área de influência 
indireta” do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale de Vilariça e o parecer da EDP que adverte para o 
atravessamento da área do projeto por linhas de média e alta tensão. Sintetiza-se, em seguida, os 
aspetos mais relevantes destes contributos. 

A DGADR informa que a área Sul do Bloco Sul do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça 
(AHVV), situado na margem esquerda do Rio Sabor, delimitado a nascente pelo IP2 e a Norte pela 
estrada municipal n.º 623-1, que passa em Foz do Sabor e Cabanas de Baixo, é afetada/intersetada pela 
designada “Área de Influência Indireta” abrangendo uma área de cerca de 20 ha. Deste modo, a 
execução da obra não deverá provocar impactes sobre a área beneficiada e infraestruturas do AHVV 
uma vez que, de acordo com a legislação, só é possível a prática da atividade agrícola sendo proibidas 
todas e quaisquer construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de 
prédios das áreas beneficiadas exceto as que, nos termos dos regulamentos provisório e definitivos da 
obra, foram admitidos como complementares da atividade agrícola. Decorre daquele mesmo 
regulamento que as infraestruturas do aproveitamento hidroelétrico são protegidas por faixas de 50 
metros, para cada lado, nas quais não é permitido a plantação de árvores ou fazer movimentações de 
terras de forma a garantir o acesso e realização de eventuais operações de conservação ou 
manutenção nessas faixas. Acresce que qualquer ação do projeto que interfira com o AHVV tem que 
ser objeto de parecer prévio por parte desta entidade. A localização do AHVV consta das plantas em 
anexo ao parecer desta entidade. 

A DGT informa que a instalação do projeto não constitui impedimento para as atividades por si 
desenvolvidas. No entanto, e no que à cartografia diz respeito, alerta, para questões de carácter 
técnico-legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto. 

O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à 
Força Aérea. 

A EDP, distribuição adverte que a área do projeto é atravessada por linhas aéreas de alta e média 
tensão pelo que deverão ser respeitadas as distâncias regulamentares impostas pela legislação (DL 1/92, 
de 18 de fevereiro). Informa, também, que deverão ser tomados cuidados especiais, quer na manobra 
de quaisquer dispositivos (giratórias, etc.) quer na utilização de explosivos sob e na proximidade das 
referidas linhas de alta e média tensão, devendo esta entidade ser obrigatoriamente consultada, para 
que se pronuncie acerca dos procedimentos e cuidados a ter para que este tipo de equipamentos e 
materiais possam ser utilizados em total segurança. Refere que o incumprimento deste requisito 
implicará a total responsabilidade, civil e criminal, do promotor por qualquer acidente que venha a 
ocorrer declinando toda e qualquer responsabilidade relativamente a eventuais acidentes sendo esta 
cometida, integralmente, ao dono da obra. 
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6. CONCLUSÕES 

A área de projeto insere-se na região Norte, abrangendo os concelhos de Torre de Moncorvo (freguesias 
de Lousa, Cabeça Boa, Torre de Moncorvo e Açoreira ) e de Vila Nova de Foz Côa (freguesia de Vila Nova 
de Foz Côa) 

O projeto interceta o Alto Douro Vinhateiro (ADV), área classificada como sensível. O ADV foi 
classificado como Património Mundial, na categoria de paisagem cultural, evolutiva e viva, pela 
UNESCO, o que conduziu à sua classificação como Monumento Nacional, publicado em aviso n.º 
15170/2010 (2.ª série), de 30 de julho, e ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro, segundo o qual “os bens culturais imóveis incluídos na lista do Património Mundial integram, 
para todos os efeitos e na respetiva categoria, a lista dos bens classificados como de interesse 
nacional”. A classificação de ZEP do ADV corresponde à Região Demarcada do Douro (RDD). 

Embora o projeto coincida principalmente com o leito do rio, o seu limite a montante interceta o Alto 
Douro Vinhateiro (ADV), área classificada como sensível. Relativamente às áreas de estaleiro e apoio de 
obra, a sua localização coincide com uma Zona Especial de Proteção (ZEP) que atualmente se encontra 
bastante alterada. 

Atualmente, o canal de navegação do rio Douro, com uma extensão de 208 quilómetros, compreendida 
entre a Foz do Douro e Barca D’Alva, a Via Navegável do Douro (VND) suporta os diferentes tipos de 
navegação fluvial, principalmente marítimo-turística, comercial e náutica de recreio. 

O desnível de 125 metros que o rio Douro apresenta entre o mar e a Barca d’Alva é vencido por cinco 
eclusas (Crestuma, Carrapatelo, Régua, Valeira e Pocinho), todas com a largura de 12,10 metros e um 
comprimento ao longo do eixo longitudinal que varia entre os 91,70 e os 95,00 metros, permitindo a 
transposição das cinco eclusas por uma embarcação com as dimensões máximas de 86 metros de 
comprimento fora a fora, boca de 11,40 metros e calado de 3,80 metros. 

O canal de navegação apresenta uma largura mínima de 40 metros em leito rochoso e 60 metros em 
leito aluvionar, com uma profundidade mínima de 4,20 metros, permitindo calados até 3,80 metros, à 
exceção dos troços de Cotas a Valeira e da ilha do Saião à barragem do Pocinho, nos quais o canal de 
navegação tem apenas cerca 25 metros de largura, e uma profundidade inferior com capacidade 
apenas para um calado até 2,00 metros. 

A navegação da via navegável do rio Douro, de acordo com o Decreto-Lei n.º 344-A/98 de 6 de 
novembro, é efetuada obrigatoriamente em período diurno e no troço Pinhão/Valeira, de acordo com o 
mesmo Decreto-Lei, existem várias zonas de interdição de cruzamento de embarcações. No período de 
maior luz natural (junho/setembro), a navegação está circunscrita ao período horário das 7:00/20:00. A 
duração de uma viagem de cruzeiro no troço mencionado tem uma duração mínima de 67 minutos num 
dos sentidos, acrescido do tempo da passagem pelas eclusas (média de 20 minutos por operação). 

A velocidade das embarcações deve ser compatível com as características da via navegável e das obras 
de arte ao longo do seu percurso, variando normalmente a velocidade de cruzeiro entre 16 e 18 km/h, 
matéria que se encontra regulada no artigo 54º do Regulamento da Via Navegável do Douro, Decreto-
Lei nº 344-A/98 de 6 de novembro. 

Atualmente não é permitida a navegação noturna na Via Navegável do rio Douro (VND). 

O projeto do Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro (Via Navegável do 
Douro – VND), entre a ilha do Saião (Pk 0+000) e a eclusa da barragem do Pocinho (Pk 10+500), 
apresenta uma extensão total de 10 500 m, e uma largura geral do rasto que passará para 60 m e a uma 
cota 99 m, correspondente a uma altura de água mínima navegável de 4,2 m (em relação ao Nível 
Mínimo de Exploração – NmE – da albufeira da Régua, situado à cota 103,5 m). 

Assim, as características geométricas do canal de navegação passarão a ser as seguintes: 

� Cota da soleira do canal de 99 m, correspondente a profundidade mínima de 4,5 m, 
considerando o nível mínimo de exploração (NmE) da barragem da Valeira de 103,5 m; 

� Largura da soleira do canal, em alinhamento reto, de 60 m a 40 m, respetivamente nos troços 
com duas vias de vias e nos troços com uma via; 
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� Largura da soleira do canal na zona da ilha do Saião, onde se dá a separação das duas vias, de 
35 m; 

� Concordâncias circulares como raio mínimo de 400 m; 

� Sobrelarguras das concordâncias calculadas por 2000/R, aplicadas preferencialmente no 
intradorso da curva; 

� Desenvolvimento do disfarce entre a largura normal e as sobrelarguras de 150 m. 

Segundo o EIA, o comprimento acumulado das zonas de dragagem de rocha atinge 5 420 m, 
correspondendo a cerca de 48 % do total do canal, ou seja, não será necessário intervir em 52 % da sua 
extensão (6 km), em virtude das cotas do leito do rio Douro serem já inferiores à cota 99 m.  

O trecho do rio Douro a alargar e a aprofundar, com 10 500 m de extensão total, entre a ilha do Saião 
(Pk 0+000) e a eclusa da barragem do Pocinho (Pk 10+500), foi dividido em 5 zonas de dragagem, 
designadamente: 

� Zona 1: canal a norte da ilha do Saião, com uma extensão total de 615 m; 

� Zona 2: imediatamente a montante da foz do rio Sabor, com uma extensão total de 475 m;   

� Zona 3: junto à Quinta do Vale Meão, com uma extensão de 850 m; 

� Zona 4: curva acentuada a montante do Vale Meão, com extensão de 3 000 m; 

� Zona 5: zona de aproximação à barragem do Pocinho, com extensão de 480 m. 

Para dimensionamento da operação de dragagem para aprofundamento e alargamento do canal de 
navegação considerou-se um navio de projeto com as seguintes características: 

� Comprimento de 80,00 m; 

� Boca de 11,40 m; 

� Calado de 3,80 m; 

� Calado aéreo de 7,20 m. 

De acordo com o referido no EIA, por motivos ambientais e de segurança os trabalhos no rio Douro só 
poderão ocorrer entre julho e outubro (88 dias úteis). Tendo em consideração os dois tipos de trabalho, 
é considerado um prazo global de 7 meses para a realização da empreitada. 

De modo a não afetar a navegação do rio Douro, é admitido que numa primeira fase os trabalhos sejam 
realizados avançando de jusante para montante ao longo de uma faixa marginal do rio que permita a 
navegação na faixa remanescente. 

Para o alargamento e aprofundamento do canal de navegação no trecho do canal entre a ilha do Saião 
e Pocinho, as escavações requerem: 

� O quebramento e a dragagem de materiais rochosos, realizado através de explosivos; 

� A dragagem de materiais incoerentes. 

Foi calculado um volume teórico de 56 200 m3 para o quebramento de rocha, compreendendo todas as 
zonas de dragagem e, 146 232 m3 para dragagem de incoerentes, compreendendo as zonas de 
dragagem imediatamente a montante da foz do rio Sabor e até à curva acentuada a montante do Vale 
Meão, inclusive. 

A atividade principal do projeto consiste nos trabalhos de dragagem de rocha e blocos de rocha de 
grandes dimensões, e de materiais incoerentes, nomeadamente, areia, burgau e mistura dos dois 
materiais, sendo que o projeto prevê o desmonte de rocha com decurso a explosivos numa extensão 
total de 3 650 m. 

O destino final para os produtos das escavações é uma zona de “fundões” do rio Douro (profundidade 
máxima entre 15 e 30 m), a jusante da ilha do Saião que foi escolhida por ter uma secção maior, o que 
conduz a uma diminuição da velocidade do escoamento e da capacidade de arrasto do material 
depositado. 
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Segundo o projeto, o referido troço a jusante do trecho a alargar e aprofundar, permite um enchimento 
máximo até à cota de 91 m com a acomodação de um volume total a depositar de 230 530 m3. 

No âmbito da avaliação efetuada e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fator ambiental determinante para a tomada de decisão, a Paisagem 
Cultural, Património Mundial Alto Douro Vinhateiro, tendo em consideração a área classificada como 
Património Mundial, na categoria de Paisagem cultural, evolutiva e viva, pela UNESCO - Alto Douro 
Vinhateiro (ADV). Como fatores ambientais relevantes a Socioeconomia, os Recursos Hídricos, a 
Geologia e Geomorfologia, a Paisagem, os Sistemas Ecológicos, o Património Cultural e Ambiente 
Sonoro. 

Foram ainda analisados os seguintes fatores ambientais: Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar e 
Ordenamento do Território. 

Relativamente aos impactes negativos, verifica-se que, na Paisagem Cultural, Património Mundial Alto 
Douro Vinhateiro, os principais impactes, na fase de construção, ocorrerão essencialmente sobre o 
atributo natural rio Douro, decorrente das operações que nele terão lugar. Prevêem-se também 
impactes visuais, embora temporários. Tendo em consideração a afetação de um atributo de VUE, 
considera-se os impactes negativos significativos, embora tendendo para pouco significativos, uma vez 
que não colocarão em causa a identidade da paisagem. 

Para a fase de exploração do canal de navegação, foi identificado o impacte resultante do aumento do 
tráfego fluvial (abordado no descritor da Paisagem, pelo que, em termos de afetação de atributos do 
ADV, este foi considerado como positivo e pouco significativo. 

Na Geologia e Geomorfologia realçam-se alguns impactes negativos decorrentes do projeto, 
nomeadamente eventuais afetações nas encostas do vale do Douro, já que este património natural 
constitui uma área de elevado interesse para o património geológico e geomorfológico do país. Esta 
afetação seria causada por situações de instabilidade no maciço rochoso, com movimentos de massas 
ou queda de blocos que afetem a naturalização das margens. 

Relativamente aos Recursos Hídricos, destacam-se os potenciais impactes negativos, mas pouco 
significativos relacionados com a ressuspensão de sólidos e remobilização de substâncias absorvidas 
nos sedimentos para a coluna de água. Relativamente ao depósito de dragados, esta ação irá provocar 
a redução de secção, o que poderá levar a um aumento da altura de água no rio, aumentando a área 
alagável em situação de cheia.  

No que se refere aos Sistemas Ecológicos, na fase de construção estão previstos impactes negativos 
significativos relacionados com a utilização de explosivos, os quais implicam uma detonação e a 
propagação de ondas de choque suscetíveis de causar danos aos diversos organismos presentes no 
local. A realização das obras são também suscetíveis de causar a perturbação das comunidades 
faunísticas, terrestres e aquáticas, presentes na região. Apesar da natureza temporária e da 
reversibilidade deste impacte sobre as comunidades faunísticas terrestres, é um impacte negativo, de 
magnitude moderada e significância baixa a moderada. Esta significância varia consoante as espécies 
afetadas, sendo de particular preocupação no que diz respeito à potencial afetação de valores incluídos 
nos Anexos das Diretivas Aves e Habitats, como são os casos da Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e 
Abutre do Egipto (Neophron percnopterus), com nidificação confirmada nas proximidades da área de 
intervenção. Ambas as espécies são consideradas em perigo de extinção (EN) no nosso país. 

Na fase de exploração os impactes negativos mais relevantes devem-se à perturbação causada pela 
navegação noturna, que até à data não existia. Esta perturbação terá impactes negativos mais 
significativos nas aves de rapina, mesmo diurnas, em particular durante a época de reprodução. 

Na Paisagem, os impactes negativos far-se-ão sentir apenas na fase de construção. Estes impactes 
decorem fundamentalmente do efeito de intrusão visual, gerado pela presença no rio Douro de um 
conjunto de elementos de maquinaria pesada temporariamente fixas e/ou móveis. Todo este 
equipamento operante, o número de frentes de obra, a duração diária consecutiva das diferentes 
atividades, que entra em períodos sensíveis do dia – o amanhecer e o entardecer -, o maior número de 
horas diurnas e o período do ano - julho a outubro -, é expectável que os impactes visuais se revistam de 
algum significado, tendo também em consideração que a intervenção decorre em pleno rio Douro, e 
adjacente ao Alto Douro Vinhateiro. Considera-se que existirão períodos, que poderão ser da ordem de 
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dias, onde os impactes visuais serão negativos e podem assumir maior relevância, sendo mesmo 
considerados significativos. 

Relativamente ao Património Cultural, a área do projeto localiza-se na área do Alto Douro Vinhateiro 
(Património Mundial da UNESCO e Monumento Nacional. Para além desta importante paisagem 
cultural, a sensibilidade arqueológica da área é significativa, havendo referências a naufrágios de 
embarcações contemporâneas (CA 3077, 7254 e 7255), num universo de perto de 600 ocorrências 
associadas a este curso fluvial. Deve-se ainda ter presente, por exemplo: a eventual existência de arte 
rupestre como a identificada no Património Mundial do Vale de Foz Côa; bem como a utilização 
diacrónica do espaço para navegação, exploração de recursos, ritualização e a utilização deste troço do 
rio. Da avaliação efetuada verificou-se a presença do sítio arqueológico da Eira (CNS 17502), de um 
poço, duas áreas de potenciais cascatas ou áreas votivas, dois terraços quaternários nas margens e duas 
áreas correspondentes a portos históricos, as duas últimas fora da área de afetação direta do projeto. 

No entanto, considera-se que face à caracterização geral, é reduzido o risco de implicar com elementos 
ligados ao Património Cultural e indiretamente com a paisagem do Património Mundial do ADV, cujo 
valor patrimonial e científico é muito significativo. 

No que se refere ao Ambiente Sonoro, foram identificados oito recetores sensíveis que poderão ficar 
potencialmente expostos ao ruído do projeto (obra). No entanto, não se prevê ultrapassagem dos 
valores limite legais em nenhum dos pontos recetores. 

Por outro lado, da análise efetuada, verificou-se a ocorrência de impactes positivos nos fatores 
ambientais Recursos Hídricos e Socioeconomia. 

Nos Recursos Hídricos, a dragagem terá como consequência um aumento da secção disponível para o 
escoamento, com redução da velocidade da corrente, em toda a coluna de água. Isto terá como impacte 
positivo uma maior capacidade de amortecimento de cheia, com um menor nível de água no rio. 

Na Socioeconomia, em que se considera um impacte positivo muito significativo na medida que este 
projeto, complementado com o projeto previsto na via navegável a jusante, permitirá a navegação de 
embarcações de maior dimensão e o transporte de mercadorias desde o interior da região do Douro até 
aos portos marítimos da Península Ibérica. Outros impactes positivos identificados decorrem da 
promoção da indústria naval e nacional, melhoria da competitividade/preço dos produtos da região do 
Douro, aumento do emprego na região Norte, diminuição do tráfego rodoviário de pesados na região. 

Acresce ainda que: 

- Este projeto foi considerado pelo grupo de trabalho para as infraestruturas, nomeado pelo 
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, de elevado valor 
acrescentado devido ao potencial de captação para a Via Navegável do Douro de tráfego 
fluvial de mercadorias; 

- A possibilidade de utilização de navios hotel até à barragem do Pocinho permitirá aumentar 
a aposta em mercados turísticos emergentes e de rápido crescimento, através do produto 
turístico de cruzeiro de mais de um dia, contribuindo para a concretização dos objetivos do 
Plano Estratégico Nacional de Turismo para o Norte (Turismo de Portugal, 2013). 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice de 
avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado foi determinado um índice de valor 4, o qual 
expressa adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida (Anexo IV). 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 
acima referidos são, na sua generalidade, temporários e podem ser suscetíveis de minimização, a 
Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer favorável ao projeto de Alargamento e 
Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião – Foz do Sabor – Pocinho, 
condicionado aos Estudos/Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Programas de 
Monitorização mencionados de seguida neste parecer. 
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Elementos a Apresentar 

Para análise e emissão de parecer previamente ao início da obra 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

1. Programa de Monitorização das Vibrações associadas ao uso de explosivos, à semelhança do 

programa apresentado no procedimento de AIA 2873 - Alargamento e Aprofundamento do Canal de 

Navegação do rio Douro, entre Cotas e Valeira. 

2. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística de acordo com o referido na medida de 

minimização 31. 

3. Resultados de uma campanha de prospeção geofísica com radiómetro que contemple o canal entre o 

3+000 e 3+500, entre 4+900 e 5+100; entre 5+700 e 5+900, entre 6+900 e 7+100 e entre 8+700 e 

9+800 (lado esquerdo do canal). Neste âmbito, deve-se também proceder a uma verificação das 

eventuais anomalias e das massas metálicas identificadas nestes trabalhos que se encontrem dentro 

das áreas do projeto de execução e que sejam alvo de afetação (caso estejam enterradas poderá ser 

necessário a realização de sondagens). 

4. Resultado das prospeções sistemáticas das áreas de incidência direta e indireta das margens junto 

dos depósitos quaternários e nas margens junto das localizações aproximadas dos portos históricos, 

bem como nas áreas que apresentavam reduzida visibilidade, na envolvente do poço, nas áreas de 

afetação direta e indireta que tenham sido ajustadas/ alterados e nas zonas que possam ocorrer 

movimentos de massa de vertente - estas últimas a realizar em articulação com as medidas de 

minimização do fator Geologia e do plano de fogo. Durante o trabalho deve-se ainda ter particular 

atenção para a eventual presença de arte rupestre e a equipa ter técnicos especializados nesta 

matéria. 

5. Relatório das prospeções sistemáticas nos termos legais e sujeito à apreciação da Tutela. No 

documento também se deve integrar eventuais propostas necessárias à salvaguarda e valorização dos 

bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) que sejam identificados e 

representar os valores culturais em forma de polígono devidamente georreferenciados (contendo 

dados batimétricos). 

Medidas de Minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra, incluindo as que 
poderão vir a ser propostas aquando da identificação dos valores patrimoniais, devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto.  

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1. Obter a respetiva autorização de ocupação de solos de RAN da Entidade Regional de Reserva 

Agrícola Nacional. 

2. Consultar a EDP, distribuição para verificar quais os cuidados especiais que devem ser tidos em 

consideração na utilização de explosivos na proximidade de linhas elétricas. 

3. Consultar a DGADR de forma a garantir a não afetação da área beneficiada e infraestruturas do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça. 

4. Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao 

Património Cultural. 

5. Obter o parecer favorável da Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo para a utilização do terreno 

onde se pretende instalar o estaleiro e o apoio de obra. 
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6. Obter parecer das Infraestruturas de Portugal, face à proximidade da execução dos trabalhos de 

dragagem com o IP2, sobretudo no troço compreendido entre os perfis 5+500 e 7+500; e prever o 

cumprimento das condicionantes que eventualmente venham a ser impostas por essa entidade. 

7. No sentido de preservar a reprodução das espécies prioritárias da avifauna com nidificação 

conhecida na região, não serão realizados quaisquer trabalhos relacionados com o projeto no 

período que decorre entre 1 de janeiro e 30 de junho, em toda a área de intervenção do mesmo. 

8. Os trabalhos de detonações com explosivos devem ser efetuados nos locais indicados de forma 

contínua no espaço, despromovendo a recolonização pela fauna das áreas afetadas, de forma a 

evitar a sua nova perturbação e afugentamento. 

9. Evitar operações noturnas (entre as 22h e as 8h) em torno das localidades de Pocinho e Foz do 

Sabor, o que corresponde aos locais entre o Pk 3+500 e Pk 4+500 (Foz do Sabor) e Pk 9+500 em 

diante (Pocinho). 

10. Dado o período de obra sobrepor-se temporalmente com um dos períodos de maior atratividade, 

quer das área de vinha, caso da Quinta do Vale do Meão, quer com a época balnear, da praia fluvial 

da foz do rio Sabor, a intervenção na extensão compreendida, e em particular, entre Pk 4+500 e o 

Pk 5+000), deve ser calendarizada de forma a minimizar os impactes visuais de qualidade da água 

desfasada destes períodos mais sensíveis. 

11. Evitar operações em agosto em redor das localidades de Foz do Sabor o que corresponde ao troço 

entre o Pk 3+500 e Pk 4+500. 

12. O desmonte de rocha com recurso a martelo pneumático (Pk 10+025 a Pk 10+150 e Pk 10+300 a Pk 

10+490) deve ocorrer no período 8h-17h de dias úteis. 

13. Nas operações de desmonte do fundo rochoso com explosivos deverá optar-se sempre pela 

utilização de detonações de menor potência em série, ao invés da utilização de uma detonação 

única com uma carga superior. 

14. Os métodos de desmonte devem assegurar a estabilidade das encostas, e a não afetação de outros 

usos existentes nas mesmas, com especial relevância para o uso agrícola. 

15. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível, nomeadamente com a utilização de compressores insonorizados nas perfuradoras e 

com a insonorização das partes motorizadas das dragas e escavadoras, por forma a assegurar o 

cumprimento dos valores limite em RS4 e RS5 (os valores simulados coincidem com o valor limite). 

16. Apresentar o registo fotográfico, com a devida qualidade, da extensão das formações rochosas, de 

ambos os lados do canal norte da ilha do Saião, numa sequência contínua correspondente a 2 

momentos: um anterior à intervenção e outro após a intervenção de desmonte e aplicação das 

medidas de minimização que visam reduzir ou eliminar a artificialidade da intervenção. Cada 

imagem deve ter correspondência direta entre si para que possam ser diretamente comparáveis 

para avaliação da qualidade da execução da obra e para aplicação de eventuais medidas de 

minimização em caso de afetação da integridade física das partes emersas. 

17. Previamente à intervenção, proceder à inspeção das condições de estabilidade dos maciços 

rochosos que suportam as vertentes imediatamente adjacentes à intervenção e identificação de 

locais potencialmente críticos de serem afetados, quer pelos efeitos das vibrações geradas pelos 

explosivos (por exemplo locais com blocos em equilíbrio precário e cuja queda possa afetar a 

segurança de pessoas e bens). 

18. Caso venham a ser identificadas situações de elevado risco de instabilidade (quer antes dos 

rebentamentos, quer no decurso dos mesmos) devem ser adotadas medidas tendo em vista a 

garantia das necessárias condições de segurança e de minimização de movimentos de massa de 

vertente (por exemplo incluindo o saneamento de blocos).  
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19. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente 

através de reconhecimento geotécnico prévio e durante a fase de obra, de forma a evitar, ou em 

último caso minimizar, movimentos de massa e queda de blocos. 

20. Evitar o recurso a métodos de tratamento e consolidação de taludes que desvirtuem em termos 

geomorfológicos e de impacte visual a paisagem tradicional do vale do Douro, como seria, por 

exemplo, o caso do recurso sistemático a betão projetado, com ou sem pigmento. 

21. Prevenir e evitar qualquer afetação dos locais de Património Geológico indicados, nomeadamente o 

Geossítio Quinta do Vale Meão, situado na proximidade do canal a dragar, bem como dos locais 

onde ocorre a Falha da Vilariça (sensivelmente ao pk 4+900 e pk 8+200 na margem esquerda do rio 

Douro), por se tratar de pontos fulcrais para investigação científica em neotectónica. Qualquer ação 

a efetuar deve ser comunicada com antecedência para se conseguir que seja conduzida na 

companhia de especialista nesta matéria. 

22. Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico e acompanhamento da obra deve ser 

referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista, observada no perímetro 

afetado ou nas proximidades. 

23. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente 

com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso 

das maquinarias, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a preservar. 

24. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 

responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativa às medidas de 

minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e 

das zonas envolventes, bem como quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património 

cultural referenciado. 

25. Não impossibilitar o acesso e utilização do cais da Foz do Sabor (Pk 3+800) durante os trabalhos de 

alargamento e aprofundamento da via navegável. Se porventura, for impossível a não afetação ou 

for necessário restringir o seu uso, contactar atempadamente o respetivo proprietário e negociar 

medidas de compensação. 

26. O início dos trabalhos deverá ser comunicado às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia 

abrangidas pelo projeto. 

27. Tendo em vista potenciar os impactes positivos identificados durante a fase de construção e 

exploração irá, sempre que possível, recorrer-se a empresas da região do Douro e de mão-de-obra 

local ou regional, nas obras necessárias para o alargamento e aprofundamento do Canal, bem 

como, nas atividades necessárias de monitorização da Via Navegável, na fase de exploração. 

28. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 

afetações à população. 

29. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. Deve ser apresentado, no final da fase de construção, um 

relatório com a identificação das questões registadas e o desenvolvimento dado. 

30. Elaborar um projeto de Recuperação e Integração Paisagística para as áreas de estaleiro e de apoio à 

obra, e às restantes áreas nas margens que foram utilizadas como estaleiros em projetos anteriores, 

sendo que nestes últimos salvaguardando os usos, objetivos e condicionantes existentes ou previstas. 

Devem ser executadas ações de limpeza de todos os materiais de natureza alóctone, descompactação 

e despedrega. Ao nível da cobertura vegetal devem ser previstas plantações e eventuais sementeiras 

com recurso exclusivo a espécies autóctones locais, antecedidas pela aplicação de terra vegetal, cuja 

proveniência/origem deve ser assegurada no sentido que na mesma não existam propágulos 

(sementes) de espécies exóticas invasoras. Na margem, devem ser executadas as intervenções 
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necessárias, com recurso a soluções de engenharia natural, com vegetação, tendo em vista a 

reposição da galeria ripícola, de forma a criar condições de estabilidade física da margem. Este 

projeto deve ser efetuado em articulação com a Junta de Freguesia e o Município de Torre de 

Moncorvo, salvaguardando os usos e os objetivos previstos nos IGT´S, as condicionantes presentes 

nesta área, e a área sensível em presença do Alto Douro Vinhateiro. O projeto deve ser apresentado à 

Autoridade de AIA para aprovação (juntamente com a Tutela do Património), e emissão de parecer. 

31. Elaborar um plano de gestão ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 

os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deve incluir um 

sistema de gestão ambiental (SGA) das obras. o PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e 

integrado no processo de concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do 

início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. as 

cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a 

executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. 

Fase de Construção 

32. Face ao risco de propagação das vibrações, com componentes de baixa frequência, geradas pelos 

desmontes subaquáticos e face a grande parte das encostas do vale do rio Douro, evidenciam uma 

suscetibilidade natural à instabilidade de vertentes, devem ser devidamente ponderadas as opções 

de desmonte alternativo, de forma preventiva, nos locais em que haja o conhecimento e perceção 

que os mesmos possam repercutir-se de forma negativa sobre a integridade física e visual dos 

diversos atributos culturais e naturais do Bem do Alto Douro Vinhateiro que lhe conferem Valor 

Universal Excecional (VUE), destacando-se neste contexto a situação Quinta do Vale do Meão e 

respetivos socalcos. 

33. As operações de dragagem e de desmonte de solo/rocha devem ser estritamente limitadas aos locais 

sinalizados para o efeito, de forma a cingir a área afetada ao mínimo indispensável. 

34. Nas operações de dragagem e de desmonte de rocha sempre que viável deve trabalhar-se o mais 

possível afastado das margens de forma a salvaguardar os habitats marginais da perturbação 

decorrente, uma vez que as zonas marginais pouco profundas constituem frequentemente áreas de 

alimentação, abrigo e alevinagem para as espécies ícticas. 

35. Ocorrendo trabalhos também no período noturno, a iluminação da obra deve ser adequadamente 

instalada de forma a minimizar a poluição luminosa criada, evitando a dispersão e a projeção de luz 

direta sobre o corpo de água. 

36. As operações de depósito do material dragado devem decorrer dentro da maior brevidade possível, 

minimizando ao máximo a perturbação sobre a fauna aquática utilizadora da área e de forma a evitar 

a recolonização da área antes do término das ações de imersão. 

37. Garantir, ao mínimo indispensável, as áreas previstas para as estruturas temporárias de obra, 

nomeadamente, os estaleiros e apoios, preservando tanto quanto possível, a vegetação arbustiva 

mais próxima da margem, de forma a minimizar o impacte visual a partir do rio Douro. 

38. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 

riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 

emissão de ruído. 

39. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e integrar 

arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar 

dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

40. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes 

de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de desmonte, dragagem 

e deposição de dragados, escavação e revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura de 
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eventuais acessos, desmatações e remoção do coberto vegetal, áreas de empréstimo, entre outros 

que impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As dragagens devem ser acompanhadas, nos 

mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no local de deposição dos sedimentos (em 

permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais. 

41. Realizar prospeções sistemáticas das áreas de incidência direta e indireta das margens em períodos 

de menor caudal do rio. 

42. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 

imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela do Património e 

demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado, à 

Autoridade de AIA, um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e 

uma proposta de medidas a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 

arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser 

integralmente escavados. 

43. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, 

tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não 

se degrade o seu estado de conservação. 

44. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual 

necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um 

acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias 

e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens móveis, 

protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto 

direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Desta forma, na equipa deve ter um 

elemento de conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio 

resultante de meio submerso. 

45. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens em 

qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve ser comunicada, 

previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à Autoridade de AIA e à Tutela para 

parecer. 

46. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de 

obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que permita detetar eventuais vestígios arqueológicos 

submersos não identificados nas campanhas de prospeção arqueológica, serem autopropulsionadas e 

terem capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A draga ou outra 

embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao controlo em contínuo do 

seu trabalho. 

47. Contemplar para as eventuais ocorrências patrimoniais a sua proteção, sinalização, vedação 

permanente, registo gráfico (desenho/ topografia e fotografia, uma planta, de alçados e de um 

levantamento topográfico) e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, 

cronologia, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos 

que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de 

maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar 

intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

48. Elaborar um Relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita a 

metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas, 

apresentar a interpretação dos contextos e estruturas arqueológicas encontrados. Devem também 

acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e fotográfico de cada uma 

das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da área 

intervencionada e o estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido 

durante a intervenção arqueológica. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2925                                                                                                                                                                             Pág. 63 
Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião - Foz do Sabor - Pocinho 

49. De modo a minimizar, tanto quanto possível, potenciais derrames de óleos e combustíveis 

decorrentes da operação de maquinaria e equipamento, e circulação de embarcações de apoio afetas 

à obra: 

- Dotar a maquinaria e equipamentos usados em meio aquático de meios que previnam a 
rejeição de efluentes e resíduos para o meio aquático; 

- As ações de manutenção dos equipamentos e máquinas a operar em meio aquático devem 
ser realizadas por equipas especializadas contratadas para o efeito, no próprio local onde se 
encontram, sem necessidade de deslocação para terra. Os resíduos eventualmente 
produzidos, nomeadamente óleos e lubrificantes usados, devem ser devidamente 
acondicionados e transportados, para destino final adequado, pelas empresas que executam 
esses trabalhos. A manutenção da maquinaria de operação terrestre deve ser conduzida em 
oficina própria para o efeito, fora do local de obra; 

- Os trabalhadores afetos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente em caso de 
acidente envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não diretamente, alertando as 
entidades adequadas, de forma a reduzir a quantidade de produto derramado e a extensão 
da área afetada; 

- Deve estar prevista a existência de meios de combate à poluição resultante de derrames 
acidentais de combustível ou de outras substâncias poluentes, que podem consistir em rolos 
de material absorvente especial, um método particularmente eficaz para conter e isolar 
derrames daquelas substâncias. 

50. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a minimizar a 

turbidez da coluna de água e da superfície do espelho de água do rio Douro, decorrentes das ações 

de desmonte e regularização do fundo e da deposição de materiais nos "fundões", devem ser usadas 

barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt). Devem ser usadas nas zonas 

de desmonte, de escavação e nas zonas de depósito. A sua aplicação deve atender ao conjunto das 

situações, tais como a zona de imersão dos materiais (no seio do ADV) mas deve sobretudo 

salvaguardar a localização da praia fluvial da foz do rio Sabor. 

51. As áreas alvo de desmatação, movimentação de terras e de aterros para a instalação dos estaleiros 

devem ser devidamente balizadas de forma a evitar a afetação desnecessária das áreas adjacentes. 

52. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados. 

53. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

54. Implementar um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, com 

destaque à prevenção de resíduos, incorporação de reciclados e acondicionamento e triagem de 

resíduos produzidos. 

55. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 

reciclagem. 

56. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor - ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em 

tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

57. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 

forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 

contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 

hidrocarbonetos. Esta medida aplica-se à área de estaleiro / zona de apoio e ao armazenamento de 

combustíveis; impermeabilização da bacia de retenção não deve ser feita de forma permanente de 

forma a não artificializar a área ocupada pelo estaleiro. 
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58. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

59. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados 

em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na 

origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

60. Implementar regras próprias e de acondicionamento a bordo para os resíduos perigosos (resíduos de 

explosivos, lubrificantes e óleos) e posterior recolha e transporte de operador licenciado. 

61. Proceder à instalação de contentores a bordo das plataformas flutuantes para a recolha dos resíduos 

equiparados a domésticos, com separação na origem das frações recicláveis, e posterior transferência 

para terra e encaminhamento para o sistema multimunicipal, através dos serviços públicos de recolha 

ou de operador licenciado. 

62. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta á obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamento de obra. 

63. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de e para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos 

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como por exemplo, instalações de 

prestação de cuidados de saúde e escolas). 

64. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

65. São proibidas queimas a céu aberto. 

66. As áreas terrestres afetadas pela obra, nomeadamente as áreas utilizadas para zona de estaleiro e de 

apoio terrestre, deverão ser restituídas à sua condição original ou outra que se mostre mais 

favorável, através de ações de requalificação. 

67. Efetuar a monitorização de estruturas edificadas associadas à Quinta do Vale do Meão e respetivos 

socalcos, enquanto atributo cultural do ADV, face aos potenciais efeitos dos desmontes por 

explosivos, particularmente se houver lugar a repetições das referidas ações no mesmo local, em 

todas as situações, que pela proximidade e risco, comprometam potencialmente a integridade dos 

referidos valores e atributos do ADV. 

68. Implementar o programa de monitorização que acompanhe em contínuo a evolução dos locais 

identificados como mais críticos de sofrer instabilização no decurso do desmonte dos fundos 

rochosos. Este programa de monitorização das vertentes deve ser articulado com o programa de 

monitorização das vibrações e com o Património Cultural. 

Fase de Exploração 

69. Impedir a circulação de embarcações fora do canal de navegação, através de sinalética adequada e 

fiscalização. 

70. Para reduzir a probabilidade de disseminação de espécies aquáticas alóctones invasoras através das 

embarcações que naveguem neste troço do rio Douro deve apostar-se na informação, divulgação e 

sensibilização dos utilizadores de embarcações e em métodos de prevenção, que passam pela 

inspeção e limpeza regulares de embarcações e equipamentos aquáticos, pela desinfeção de material 

de pesca, de outros usos recreativos e de equipamento de trabalho em meio aquático, sempre que os 

mesmos tenham sido utilizados noutras bacias. 

71. Implementar um programa de sensibilização ambiental dos utentes e visitantes da área, com 

divulgação dos valores ecológicos da região - habitats, flora e fauna - e dos comportamentos a evitar, 

de forma a não degradar os habitats aquáticos e não perturbar as comunidades biológicas. Esta 
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medida visa garantir a utilização equilibrada e sustentável da área, evitando a sua degradação em 

função do aumento da presença humana, traduzido no potencial incremento do tráfego de 

embarcações. 

72. Calendarizar as operações de dragagem de manutenção de modo a ocorrerem fora das épocas de 

maior vulnerabilidade dos valores faunísticos potencialmente utilizadores da área, i.e., não 

decorrerão entre 1 de janeiro e 30 de junho. 

73. Utilizar, sempre que possível, empresas da região do Douro e de mão-de-obra local e regional, nas 

atividades necessárias de monitorização da Via Navegável do Douro, de forma a potenciar os 

impactes positivos regionais. 

74. Monitorizar a estabilidade dos dragados colocados nos fundões, de forma a vigiar o seu 

comportamento face a períodos de maior caudal, por exemplo recorrendo a batimetria após o 

enchimento em obra e após episódios de cheia. 

75. As operações de dragagem de manutenção deverão ser estritamente limitadas aos locais sinalizados 

para o efeito, de forma a cingir a área afetada ao mínimo indispensável. 

76. Nas operações de dragagem de manutenção sempre que viável deverá trabalhar-se o mais possível 

afastado das margens de forma a salvaguardar os habitats marginais da perturbação decorrente, uma 

vez que as zonas marginais pouco profundas constituem frequentemente áreas de alimentação, 

abrigo e alevinagem para as espécies ícticas. 

77. Nos trabalhos de dragagem noturnos de manutenção, a iluminação em obra, deve ser 

adequadamente instalada de forma a minimizar a poluição luminosa, evitando a dispersão e a 

projeção de luz direta sobre a superfície de água do rio Douro. O feixe de luz deve ter sempre 

projeção segundo a vertical, sendo que tal solução não compromete a segurança exigida em obra. 

78. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano regular 

de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a 

salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, 

nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com experiência 

comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja dimensionada 

em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 

79. Integrar no sistema RIS (River Information Services) do Douro´s Inland Waterway informação sobre o 

Património Cultural de forma a valorizar a identidade do local, nomeadamente associado ao 

Património e Paisagem Cultural do ADV (exploração e ocupação das margens pelo homem, relação e 

utilização do rio, linha férrea, entre outros), informação histórico-arqueológica local e localização 

destes elementos quando na bacia visual do rio, informação sobre o património arqueológico 

submerso (antigas cascatas, ocorrências patrimoniais, embarcações submersas, entre outros). 

Programas de Monitorização 

Devem ser implementados os programas de monitorização a seguir apresentados. Os programas 
apresentados no EIA devem seguir as diretrizes aí apresentadas e ter em consideração os aspetos 
referidos. 

� Programa de Monitorização da Estabilidade de Vertentes 

Este programa de monitorização deve ser articulado com o programa de monitorização das 
vibrações, e ser levado a cabo por especialista neste domínio. 

 

� Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

A frequência de amostragem deste programa de monitorização poderá cingir-se a duas 
campanhas:  

- no início dos trabalhos nas Zonas 4 e 5, em pontos localizados a uma distância da frente de 
obra equivalente à de RS4, RS5 e RS6 na situação a seguir descrita, de forma a antever os 
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níveis sonoros mais críticos nesses locais e, se necessário, planear atempadamente medidas 
de redução de ruído; 

- junto dos recetores RS4, RS5 e RS6, quando a frente de obra estiver na posição mais próxima 
destes recetores. 

Em função dos resultados obtidos na monitorização e eventuais reclamações das populações, 
poderá vir a ser necessário estabelecer um programa de trabalhos que que inclua restrição de 
horário de trabalho no período noturno, em particular junto de RS4, RS5 e RS6. 

� Programa de Monitorização de Vibrações associadas ao uso de explosivos 

� Programa de Monitorização da Fauna Vertebrada Aquática 

� Programa de Monitorização de Quirópteros 
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ANEXO I 

 
Enquadramento e Localização do Projeto 
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ANEXO II 

 
Registo da Visita ao Local 
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“ALARGAMENTO E APROFUNDAMENTO DO CANAL DE 

NAVEGAÇÃO DO RIO DOURO NO TROÇO ILHA DO SAIÃO - FOZ 

DO SABOR - POCINHO” 
 

REGISTO DA VISITA AO LOCAL 

25 de outubro de 2016 

 

  

Vista para o rio Douro (entre 3+000 a 2+500). Sentido 
montante – jusante. Zona onde não há intervenção. 

Chegada à ilha do Saião. Sentido montante-jusante. Só 
haverá intervindo lado direito da ilha sem afetação das 

margens. 

 

  

Vista para a margem direita do rio Douro, na zona prevista 
para o depósito dos produtos de escavação 

Zona entre a ilha do Saião e a área de depósito. Local sem 
intervenção. Sentido montante-jusante. 



 

 

2 

 

 

A chegar à zona de depósito. Sentido montante-jusante. 

 

 

 

Zona de depósito. 
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Margem direita junto à zona de depósito. Margem esquerda junto à zona de depósito. 

 

 

 

Margem esquerda, mesmo antes do local de depósito (sentido 
montante-jusante) 



 

 

4 

 

 

  

Foz do rio Sabor 

 

 

  

Zona de dragagem de areia e rocha (entre 4+000 e 5+000, 
sentido jusante-montante). 

Margem esquerda - vinha (5+000). 
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Vista de jusante para montante (7+000). Vista de jusante para montante, entre 7+000 e 7+500. 

 

 

 

Vista para a quinta do Vale do Meão. Margem esquerda 
(8+000). 
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Vista de jusante para montante, próximo de 9+000. Zona de intervenção. 

 

 

  

Zona de intervenção. Vista de jusante para montante, próximo de 9+500. 
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Chegada à barragem do Pocinho, de jusante para montante. 

 

 

 

Vista para a barragem do pocinho, de jusante para montante. 
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Zona do estaleiro (próximo da foz do rio Sabor). 
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ANEXO III 

 
Pareceres Externos 
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ANEXO IV 

 
Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV do Parecer da CA 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 

1 do seu artigo 18.º, que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais 

das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, 

desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se 

constitui como uma ferramenta de expressão de resultados. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 

através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período 

experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício 

de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 

e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais para o projeto em 

avaliação. 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a 

ão i lusão da o po e te Orde a e to do Território  o o u  fator a ie tal 
específico dado que o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere 

que as situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do 

procedimento de AIA. 

De acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados: 

 

 

 



Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 
Significância dos impactes 

positivos 

Geologia, 
geomorfologia e 
recursos minerais 

Pouco significativos Sem significado 

Recursos hídricos Pouco significativos Significativos 

Sistemas Ecológicos Pouco significado Sem significado 

Solos e Uso do Solo Pouco significativos Sem significado 

Paisagem Significativos Pouco significativos 

Património Cultural Significativos Pouco significativos 

Paisagem cultural, 
património mundial 
ADV 

Significativos Pouco significativos 

Socioeconomia Pouco significativos Significativos 

Qualidade do ar Pouco significativos Sem significado 

Ambiente sonoro Significativos Sem significado 

 

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos 

fatores ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia, 
geomorfologia e 
recursos minerais 

Relevante 

Recursos hídricos Relevante 

Sistemas Ecológicos Relevante 

Solos e Uso do Solo Não relevante  

Paisagem Relevante 

Património Cultural Relevante 

Paisagem cultural, 
património mundial 
ADV 

Determinante 

Socioeconomia Relevante 

Qualidade do ar Não relevante 

Ambiente sonoro Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a 

valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA. 

Em resultado, foi determinado um índice de valor 4, o qual se considera que expressa 

adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida no parecer técnico da CA. 


