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1 Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) referente ao projeto da Barragem de Gebelim, cujo proponente é a Câmara 

Municipal de Alfândega da Fé.  

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela empresa ENGIRECURSOS – Consultoria 

em Engenharia e Ambiente, Lda. A elaboração do estudo decorreu no período compreendido 

entre março e junho de 2017. Em concordância com o estado de desenvolvimento do projeto, 

o EIA é apresentado em fase de Estudo Prévio. 

O Resumo Não Técnico (RNT) tem como finalidade apresentar, de forma sintética e em 

linguagem tão clara quanto possível, a informação fundamental relativa aos Estudos 

Ambientais, de modo a permitir uma apreciação global do projeto proposto, dos seus impactes 

positivos e negativos, e das medidas propostas para minimizar os efeitos negativos. 

O presente documento está organizado em 7 capítulos, sendo o primeiro a presente 

introdução e o segundo um capítulo onde se indica a localização de projeto e se explicam os 

objetivos deste. No terceiro capítulo apresenta-se a descrição do projeto, o quarto capítulo é 

dedicado à caracterização geral do ambiente na área em estudo, no quinto apresentam-se os 

principais efeitos do projeto sobre o ambiente. No sexto capítulo referem-se as principais 

medidas propostas para eliminar ou reduzir, tanto quanto possível, as consequências 

negativas que poderão resultar do projeto. Por último, no sétimo capítulo, apresentam-se as 

considerações finais. 
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2 Localização e objetivos do projeto 

2.1 Localização geográfica 

A Barragem de Gebelim localizar-se-á na União das Freguesias de Gebelim e Soeima, 

concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, NUT III Terras de Trás-os-Montes. Toda 

a albufeira (área inundada) resultante da sua construção desenvolver-se-á na freguesia de 

Gebelim. A construção da barragem está prevista para a linha de água com o mesmo nome 

– ribeira de Gebelim – a qual tem a particularidade de escoar ao longo de aproximadamente 

7 km, de poente para nascente, sendo um afluente da margem direita da ribeira de Vale 

Pereiro, cujas cotas se situam entre os cerca de 1070 m, nas cabeceiras e próximo dos 600 

m, no local de implantação da barragem. Na Figura 2.1 mostra-se a localização regional do 

projeto. 

 

Figura 2.1 - Localização da zona do projeto  
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2.2 Antecedentes e justificação do projeto 

No âmbito do Estudo Prévio para o Regadio do Planalto Vilar Chão / Parada foram estudadas 

diversas alternativas para as origens de água de abastecimento do perímetro de Vilar Chão – 

Parada. Tendo em conta as disponibilidades de água e as inerentes condicionantes 

altimétricas foram analisadas diversas modalidades de abastecimento com base nas 

barragens existentes na região (Camba, Estevainha e Baixo Sabor). Concluiu-se que uma 

solução baseada nas barragens existentes não assegurava a viabilidade necessária, pelo que 

foi adotada a solução de recorrer à albufeira da Barragem da Camba, complementada com 

uma nova barragem – a Barragem de Gebelim, a qual constitui o objeto do presente estudo. 

É neste enquadramento que este projeto se relaciona com o Regadio da Camba existente, 

também localizado no concelho de Alfândega da Fé, e que foi construído em 1998 por 

iniciativa da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes. Este regadio tem como 

origem de água a Barragem da Camba, localizada a cerca de 5 km a norte da futura Barragem 

de Gebelim, e beneficia atualmente uma área de cerca de 320 ha. O presente projeto integra-

se neste perímetro na medida em que partilhará as infraestruturas de armazenamento e 

adução de água, indo reforçar o regadio existente e, ao mesmo tempo, permitir ampliar a área 

de rega. A construção da Barragem de Gebelim permitirá reforçar a disponibilidades de água 

ao regadio da Camba, alargando a área de rega para mais cerca de 480 ha, entre as 

povoações de Vilar Chão e Parada (concelho de Alfândega da Fé), dando origem ao Regadio 

de Vilar Chão / Parada e abrangendo cerca de 149 proprietários. Na Figura 2.2 mostra-se o 

esquema geral do Regadio de Vilar Chão / Parada, onde se pode observar a forma como esta 

barragem se integra no conjunto do projeto. 

O projeto prevê beneficiar solos com boa aptidão agrícola, onde a atividade, na situação atual, 

está limitada pela escassez de água, especialmente no período de verão, altura em que as 

necessidades hídricas de uma grande diversidade de culturas agrícolas são mais elevadas. 

Assim, a execução deste aproveitamento hidroagrícola irá permitir a introdução de culturas de 

regadio, o que contribuirá positivamente para o relançamento da atividade agrícola nesta 

região, invertendo a tendência atual de abandono/desinvestimento, com benefícios diretos 

nos rendimentos das explorações agrícolas e indiretos na economia local e regional. Trata-

se, portanto, de um projeto que visa essencialmente objetivos de natureza económicos e 

sociais, onde a construção da Barragem de Gebelim é um elemento fundamental. 
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Figura 2.2 – Integração da Barragem de Gebelim no esquema geral de desenvolvimento dos Regadios da 
Camba e de Vilar Chão / Parada  
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3 Caracterização do projeto 

A escolha do local para a implantação da Barragem de Gebelim obedeceu a um conjunto de 

critérios que incluíram: 

1. Posição altimétrica suficientemente elevada para permitir a rega gota-a-gota de todo 

o perímetro de Vilar Chão / Parada, sem bombagem; 

2. Minimização do volume de aterro da obra, permitindo criar uma albufeira com um 

volume da ordem de 1,0 hm3; 

3. Adequação das condições hidrológicas e geológico-geotécnicas; 

4. Localização favorável para a implantação dos órgãos segurança e de exploração; 

5. Facilidade de acessos. 

Tendo em conta que as áreas mais altas do perímetro se situam aproximadamente à cota 

530 m e que se deveria garantir rega sem bombagem a barragem terá que ser construída na 

ribeira de Gebelim, num troço com cota da ordem de 595 m. Na Figura 3.1 mostra-se a 

localização da barragem, da albufeira, dos respetivos acessos e do adutor principal a 

construir, sobre fotografia aérea. 

 

 

Figura 3.1 - Implantação da Barragem de Gebelim sobre fotografia aérea (base Bing Maps) 
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A barragem será em aterro e terá uma altura máxima da ordem dos 35 m. O coroamento da 

barragem possuirá 145 m de extensão, com cerca de 8 m de largura, e será dotada de um 

descarregador de cheias em canal aberto de betão e um descarregador de fundo. 

No seu nível de pleno armazenamento a albufeira inundará 8,49 ha, à cota 635. O volume de 

água armazenada na albufeira será da ordem dos 1015 dam3. 

O acesso à barragem será feito a partir de um caminho florestal existente, que será melhorado 

e reabilitado numa extensão de cerca de 2,6 km, que fará a ligação ao caminho de acesso à 

barragem da Camba e daí à rede viária. Este caminho servirá apenas de acesso á barragem, 

pelo que o transito que originará deverá ser muito reduzido. 

O projecto não definiu ainda as áreas de localização do estaleiro de obras nem as áreas de 

escavação de onde provirão as terras para construir a barragem. No entanto, o EIA 

recomenda desde já que essas áreas se possam localizar dentro da área a inundar, tanto 

quanto possível, para minimizar os impactes fora dessa área. 

A aplicação das mais recentes normas de projeto, associado às novas tecnologias de 

construção e a implementação de sistemas de monitorização em fase de exploração permitem 

tomar as medidas corretivas adequadas para garantir a segurança. 
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4 Caracterização da área de estudo 

No clima da região, correspondente ao Clima Mediterrânico de Verão Quente, os contrastes 

sazonais são marcantes. A temperatura média do mês mais quente (julho) situa-se pouco 

acima dos 23ºC, ao passo que a do mês mais frio (janeiro) está pouco abaixo dos 6ºC, para 

uma temperatura média anual de 14,1ºC. A este contraste térmico, soma-se o contraste 

pluviométrico em que os maiores valores de precipitação ocorrem nos meses mais frios (entre 

outubro e fevereiro) e os meses em que ocorre menos precipitação são os de julho e agosto, 

onde praticamente não chove. A precipitação média anual sobre a bacia estima-se em torno 

dos 650 – 700 mm e a evapotranspiração potencial na zona estima-se em torno dos 1000 – 

1100 mm. Os contrastes assinalados traduzem-se em défice hídrico estival acentuado, que 

corresponde deste modo a mais de 400 mm anuais. 

Ao nível da geologia a zona em estudo é essencialmente constituída por formações 

sedimentares e metamórficas de xistos e grauvaques. 

Na área afetada pela construção da barragem não existem potencialmente solos de aptidão 

elevada para usos agrários, predominando os Leptossolos dístricos órticos em associação 

com Leptossolos líticos de xistos (com afloramentos quartzíticos), embora também existam 

Regossolos dístricos de xistos e rochas afins. A ocupação atual do solo na área afetada pela 

construção não representa elevado valor ecológico ou produtivo. 

Relativamente ao uso e ocupação do solo a área destinada à construção da barragem fica 

localizada numa zona marcadamente agrícola/florestal, afastada de localidades ou centros 

urbanos (a localidade mais próxima é Gebelim, a cerca de 2000 m na direção poente), de 

muito baixa densidade populacional. Num raio de mais de 1000 m não se encontra nenhuma 

habitação. Na Figura 4.1 tem-se uma vista da área de implementação da barragem, onde se 

pode observar o mosaico de vegetação, com plantações, vegetação natural e algumas 

culturas agrícolas. 
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Figura 4.1 - Vista da área de implementação da barragem, onde se pode ver o mosaico de vegetação, com 
plantações, vegetação natural e algumas culturas agrícolas. 

 

Ao nível dos recursos hídricos a bacia hidrográfica domina uma área da ordem dos 7,0 km2. 

A ribeira de Gebelim situa-se num vale encaixado com orografia acentuada, que confere ao 

sistema características típicas de ribeiras de montanha, com declives que fomentam 

velocidades assinaláveis em períodos de precipitação elevada e/ou continuada. No local de 

implantação da barragem o leito da ribeira é dominantemente rochoso, tendo cerca de 2 m de 

largura e menos de 1 m de profundidade (Figura 4.2). 

 

  

Figura 4.2 - Ribeira de Gebelim na zona de implantação do empreendimento, jusante e montante. 
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Face à pequena dimensão da bacia as condições para a formação de escoamento direto são 

limitadas e apenas o declive acentuado das vertentes poderá favorecer coeficientes de 

escoamento expressivos em época de precipitações mais intensas e abundantes. O 

escoamento de base apenas persistente na estação húmida, estimando-se em cerca de 

70 mm o escoamento médio anual na bacia. A água da ribeira apresenta boa qualidade físico-

química. 

Ao longo da linha de água existem pequenos açudes permeáveis de pedras que permitem 

acentuar o dinamismo e dimensão de pequenos pools, com capacidade para funcionar como 

refúgios para a fauna, nomeadamente na época de secura estival. 

A qualidade do ar da área de estudo é boa, pois não existem nas imediações da zona em 

estudo fontes de poluição atmosférica significativas. O ambiente sonoro é também pouco 

perturbado, pois a única fonte de ruído que pode ser identificada nas imediações do local da 

barragem refere-se à EM576, a qual passa a mais de 1000 m a norte do local de implantação 

da barragem. 

Ao nível ecológico destacam-se pequenas manchas de sobreiral e alguns azinhais, sendo 

do ponto de vista da flora e vegetação os carvalhais perenifólios (Figura 4.3) as formações 

com maior interesse. As outras áreas, nomeadamente os matos e as áreas cultivadas, ainda 

que apresentem alguma diversidade, são relativamente pobres do ponto de vista florístico. A 

galeria ripícola é abundante, com dominância de freixos na área diretamente afetada, 

existindo também cerejeiras bravas, salgueiros e choupos. 

 

     

Figura 4.3 - Vista do carvalhal, com azinheira nas zonas de solo mais pobre e sobreiros nas zonas melhores 

 



 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim 

Resumo Não Técnico 

 

12 

 

EngiRecursos
CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Alguns afloramentos rochosos e zonas escarpadas existentes têm interesse por serem 

considerados habitat da Rede Natura 2000. 

Nesta área ocorre um conjunto de 118 espécies, sendo 16 de mamíferos, 81 de aves, 8 de 

anfíbios e 13 de répteis. Contudo, não foram detetadas populações piscícolas e não foi 

comprovada, pelos trabalhos de campo efetuados, a presença de toupeira-de-água ou até de 

lontra. Em termos gerais e do ponto de vista da fauna, a área é interessante em termos de 

riqueza, mas não se afigura como uma zona de destaque. 

Em termos sócio-económicos destaca-se a população residente com mais de 65 anos, que 

no concelho de Alfandega da Fé representa cerca de 30%. Segundo o Recenseamento Geral 

da População de 2011, este concelho perdeu entre 2001 e 2011 mais de 14% da sua 

população residente (diminuição dos grupos etários mais jovens na ordem dos -30%), 

registando-se o acentuar do despovoamento populacional. No entanto, na freguesia de 

Alfandega da Fé (inclui a vila que é a sede do município) houve no período considerado um 

modesto acréscimo da população residente (1,93%). 

No concelho os Produtores Agrícolas Singulares são cerca de 1500 e as suas explorações 

ocupam uma área total de quase 19 000 ha, em que os produtores com mais de 65 anos de 

idade representam mais de metade (53%) do total. A área ocupada com a agricultura é um 

pouco mais de metade da área total das explorações agrícolas (53,5%), representando a área 

de matas e florestas cerca de 40%. A importância da floresta no concelho é marcante, 

existindo em 64% das explorações agrícolas. O olival existe praticamente em todas as 

explorações, ocupando mais de metade da área agrícola (6000 ha) e os frutos de casca rija, 

existem em cerca de 70% das explorações, ocupando um quarto da área agrícola (3000 ha). 

Os prados e pastagens permanentes representam 11% da área agrícola. A criação de gado 

ovino e caprino de raças autóctones também constituem expressiva fonte de rendimento no 

sector primário regional. Salienta-se ainda a importância das hortas familiares que apesar das 

áreas diminutas existem em mais de metade das explorações agrícolas. Neste território tem-

se uma agricultura de dimensão modesta, de produtores agrícolas maioritariamente familiares 

que exploram as terras sobretudo em regime de conta-própria com uma expressão importante 

de agricultoras de mais de 65 anos, e em que a atividade agrícola é maioritariamente a 

principal fonte de rendimento. 

Em termos de ordenamento do território encontram-se em vigor, para a área, o Plano de 

Gestão de Região Hidrográfica do Douro, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Nordeste Transmontano e o Plano Diretor Municipal (PDM) de Alfandega da Fé. Segundo o 
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PDM a área afeta ao projeto ocupa 5,24 ha com estatuto de Espaço Florestal de Produção, 

5,77 ha com estatuto de Espaço Florestal de Produção e 1,19 ha em área com estatuto de 

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. Entre as principais condicionantes identificadas 

na área de estudo destaca-se o Domínio Público Hídrico, encontrando-se parte da área afeta 

ao projeto integrada em Reserva Ecológica Nacional e em áreas classificadas como de 

perigosidade alta relativamente ao risco de incêndio. 

Ao nível do património encontram-se inventariados dois locais de interesse na área em 

estudo: o castelo - povoado fortificado de médias dimensões, localizado num cabeço em 

esporão, numa encosta sobre a ribeira de Gebelim; e a tapada dos Espinheiros – um 

afloramento de quartzo destacado acima do solo, gravado com três covinhas. Porém, a sua 

localização não colide com a área da barragem e albufeira. 

A paisagem é genericamente de reduzida qualidade e absorção visual, tratando-se de um 

território maioritariamente ocupado por matos densos, pontuados por vegetação arbórea 

espontânea, interrompidos por repovoamentos com pinhal e por parcelas de agricultura 

perene (olival), conforme se pode observar na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 - Aspeto geral da paisagem do vale da Ribeira de Gebelim na área de intervenção do Projeto 
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5 Principais impactes ambientais do projeto 

Os projetos de infraestruturas do tipo da barragem de Gebelim têm associados à sua natureza, 

dimensão e características impactes previsíveis negativos com algum significado. Estes 

impactes ocorrem essencialmente durante as atividades de construção da barragem e devem-

se essencialmente às operações de escavação e movimentação de terras, modelação do 

terreno, limpeza da área a submergir e construção do aterro e órgãos da barragem, e ainda 

devido à circulação de máquinas. 

Ao nível dos solos verificar-se-ão impactes negativos, resultado da perda de solos na área 

de intervenção do projeto, quer na fase de construção nas áreas a ocupar pelas estruturas 

(barragem, estruturas hidráulicas e acessos), quer na fase de exploração resultante da perda 

dos solos a submergir pela albufeira. Em termos de área diretamente afetada, estima-se que 

cerca de 2,5 ha com sobreiros dispersos e 1 ha de azinhal serão destruídos com o enchimento 

da albufeira e instalação do adutor de ligação ao existente.  

Relativamente ao clima não se esperam impactes decorrentes do projeto. 

Ao nível dos recursos hídricos e para a fase de construção prevêem-se impactes negativos 

decorrentes das operações de decapagem de terrenos, de movimentação e compactação de 

solos, que poderão provocar alguns fenómenos de erosão, com aumento do teor de sólidos 

em suspensão, podendo implicar alterações na qualidade da água. Estes impactes são 

considerados negativos mas, de reduzida magnitude e pouco significativos. Na fase de 

exploração, a atenuação dos extremos de caudal é um impacte positivo. A formação da 

albufeira é de elevada significância na medida em que resultará numa importante melhoria 

das condições para a produção agrícola local. 

Na fase de exploração os impactes negativos prendem-se com a alteração do regime de 

escoamento da linha de água, essencialmente no troço que se localiza imediatamente a 

jusante da barragem, facto que será minimizado pela manutenção do caudal ecológico. 

Durante a fase de construção poderão ocorrer alterações ao nível da qualidade do ar e do 

ambiente sonoro, resultantes da movimentação de máquinas e equipamentos, circulação de 

veículos pesados e movimentação de terras. O impacte causado por estas alterações embora 

negativo, é temporário e limitado a uma área restrita. A reduzida dimensão das áreas de 
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intervenção à escala local e a inexistência de pessoas nas imediações da área de construção 

da barragem leva a que se considerem estes impactes pouco significativos, podendo ser 

minimizados com adoção de algumas medidas propostas. 

No que respeita aos sistemas ecológicos, dado o valor ecológico e importância para a 

manutenção da biodiversidade, a concretização da barragem provocará impactes negativos 

devido às alterações no uso dos solos, com destruição da vegetação devido às operações de 

desmatação e desarborização, que terão reflexos negativos na fauna A remoção da 

vegetação ribeirinha na zona da barragem e área adjacente inundável, com o corte de 

choupos, freixos e salgueiros também pode ser considerada um impacte negativo. 

Na fase de exploração, os habitas atualmente existentes na área da barragem e albufeira 

darão lugar a um espelho de água. Os impactes associados à perda de habitat são 

considerados negativos, enquanto o surgimento de um espelho de água é considerado um 

impacte positivo. 

O corpo de água resultante da albufeira de barragem cria condições para suportar a vida 

piscícola. A qualidade da água e condições de habitat poderão permitir a introdução de 

espécies (e.g. barbo, boga, escalo) podendo ser visto como um impacte positivo, associado 

aos valores de conservação e lúdicos, caso da pesca. No caso do espelho de água poder ser 

utilizado também em atividades de lazer, verificar-se -á simultaneamente um desenvolvimento 

da atividade turística neste território. 

Como é natural, é ao nível dos aspetos sócio-económicos que se esperam os impactes 

positivos mais significativos resultantes da construção e entrada em funcionamento da 

barragem. Durante a fase de construção é de esperar a ocorrência de alguma dinamização 

sócio económica ao nível local, motivada pelo afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos 

nas obras. Poderão esperar-se, nomeadamente, efeitos positivos tão diversos como sejam o 

aumento da procura de serviços de restauração, de dormidas por parte de pessoal técnico em 

trânsito de visita à obra, ou mesmo de serviços de animação e lazer. Localmente, poder-se-á 

criar emprego para os que aí residem que poderão usufruir, ainda que temporariamente de 

algumas outras hipóteses de atividade remunerada fora da agricultura o que lhes dará uma 

oportunidade local de diversificação dos rendimentos. Na fase de exploração destaca-se o 

impacte positivo, resultado da disponibilidade de água para rega, que proporcionará maiores 

produtividades, maior diversidade de culturas e, consequentemente, um aumento no 
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rendimento dos agricultores. Desta revitalização do sector agrícola poderão surgir condições 

no sector terciário local para a transformação e comercialização das produções agrícolas.  

Os impactes negativos relacionam-se sobretudo com a perda de posse da terra (que constitui 

um impacte significativo e permanente), com a interrupção temporária das atividades 

agrícolas e com a perturbação geral inerente às obras, que se reflete na incomodidade 

provocado por ruído, poeiras, desorganização visual da paisagem e interrupção ou afetação 

do normal funcionamento das vias de comunicação. Estes impactes embora tenham algum 

significado são apenas temporários. 

No que se refere ao descritor ordenamento do território importa salientar que o espaço em 

causa não colide com os respetivos instrumentos de gestão territorial em plena eficácia, 

nomeadamente o Plano Director Municipal. Apenas se prevê a necessidade de desafetação 

da área do projeto que está incluída na Reserva Ecológica Nacional, uma vez que parte da 

linha de água será submersa após o enchimento da albufeira. 

Ao nível do património não se esperam impactes decorrentes do projeto. 

A paisagem sofrerá impactes negativos durante a fase de construção, resultantes, sobretudo 

da presença e utilização do estaleiro, da circulação de viaturas e máquinas afetas à obra, das 

ações de movimentação de terras e decapagem de terrenos, e das ações de desmatação e 

desarborização. Estes impactes são genericamente considerados pouco significativos. 

Na fase de exploração os impactes negativos relacionam-se com a presença das novas 

infraestruturas implantadas na área de estudo, que serão negativos, mas pouco significativos 

e de dimensão espacial local. A albufeira criada pela barragem é um impacte positivo na 

paisagem, pois constitui um elemento valorizador desta. 

Face ao exposto, considera-se que a maioria dos impactes negativos se fazem sentir 

sobretudo durante a fase de construção e que se forem aplicadas as medidas de minimização 

propostas os impactes identificados serão em grande parte reduzidos. Neste enquadramento, 

admite-se a ausência de efeitos negativos sobre o meio de tal forma graves que, por si só, 

possam implicar a inviabilização do projeto, pois a Barragem de Gebelim não compromete de 

forma significativa o equilíbrio ambiental da área em estudo. 
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6 Medidas de minimização de impactes negativos 

Para que se verifique o mínimo de efeitos sobre o ambiente, o Dono de Obra providenciará 

que seja efetuado o acompanhamento necessário, o qual deve garantir a implementação das 

medidas de minimização e valorização propostas no estudo, as quais também contemplam a 

listagem das medidas constantes no site da Agência Portuguesa de Ambiente (APA). 

As medidas propostas visam reduzir a magnitude e importância dos impactes negativos e 

potenciar os impactes positivos, sempre que tal for possível. Os principais impactes 

decorrentes deste projeto terão lugar na fase de construção sendo, portanto, nesta fase, que 

se concentram as principais medidas de minimização propostas. Salienta-se que algumas das 

medidas de minimização propostas neste estudo terão consequências positivas em mais do 

que um descritor. Entre as medidas de minimização propostas salientam-se, como mais 

importantes, as seguintes: 

• Na fase de preparação prévia à execução das obras deve ser elaborado 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 

deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras; 

• O Dono de Obra deve indicar aos trabalhadores quais os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter na obra e sobre as sanções a aplicar no caso do não 

cumprimento da legislação sobre Segurança e Higiene no Trabalho; 

• Os locais que venham a ser destinados a zonas de estaleiro, parqueamento de 

máquinas e viaturas pesadas, ou de depósito de materiais deverão ser localizados o 

mais afastado possível de linhas de água; 

• Armazenamento temporário de todo o tipo de resíduos resultantes da atividade da obra 

em locais e condições adequadas, para posterior transporte para local e depósito 

autorizado; 
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• Tendo em conta a época do ano em que se realizem as obras, deverá ser definido um 

esquema de realização regular de aspersão com água das zonas de solo descoberto, 

de terra batida, de modo a reduzir significativamente o levantamento de poeiras 

originado quer pela ação do vento quer das máquinas em movimento; 

• Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 

das populações; 

• Sempre que possível deve ser dada preferência ao recurso a mão-de-obra local, no 

intuito de contribuir para a taxa de emprego local e facilitar a captação de benefícios 

sócio-económicos indiretos na área do projeto; 

• Deve dar-se início aos trabalhos preferencialmente após o período de reprodução da 

maioria dos animais (i.e. após a primavera); 

• Deverá ser feito um levantamento dos diferentes proprietários e agricultores lesados, 

bem como uma avaliação das perdas que os atingirão, de forma a que possam ser 

compensados atempadamente; 

• Os trabalhos arqueológicos de acompanhamento de obra são indispensáveis na 

mitigação de potenciais impactes decorrentes nesta fase; 

• Ponderar a valorização do plano de água para fins recreativos e de lazer, regrando a 

sua utilização, com incentivo à promoção de atividades resultantes da criação de um 

novo ambiente aquático. 

Também se encontram previstos Planos de Monitorização para as fases de construção e de 

exploração da barragem, sobre os recursos hídricos, fauna e flora. 
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7 Considerações finais 

De acordo com a avaliação técnica efetuada nos Estudo de Impacte Ambiental, considera-se 

que o projeto em causa é ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte 

que, pela sua gravidade, pudesse pôr em causa a sua concretização. Na sua generalidade, 

os impactes negativos identificados são de efeitos localizados e sua envolvente próxima e 

minimizáveis por via das medidas propostas. 

Os impactes sócio-económicos previsíveis são claramente positivos, resultado da 

disponibilidade de água para rega, que proporcionará maiores produtividades, maior 

diversidade de culturas e, consequentemente, um aumento no rendimento dos agricultores. 

O investimento previsto para a implementação do projeto traduzir-se-á num estímulo 

económico para a região, designadamente se for privilegiado o recurso a materiais e mão-de-

obra local, tal como proposto nas medidas de potenciação dos impactes positivos. 
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