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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), de acordo com o 
definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a Câmara Municipal de Mirandela, enquanto proponente do 
projeto, submeteu no módulo LUA (Licenciamento Único de Ambiente) da plataforma eletrónica 
SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
relativo ao estudo prévio do "Aproveitamento Hidroagrícola da Serrinha e Rede de Rega de Navalho". 
A Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH Norte), integrada na Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA), constitui o departamento competente para o licenciamento do referido projeto, 
no que se refere à barragem (barragem da Serrinha); por sua vez, no que se refere à componente de 
aproveitamento hidroagrícola, a entidade competente para o licenciamento é a Direcção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

O projeto em causa, face às características da barragem (designadamente altura e área da albufeira) 
encontra-se sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o 
definido na subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro (na sua atual redação), ao abrigo das disposições estabelecidas no Caso geral do Anexo II, 
n.º 10, alínea g: 

"Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma 
permanente (não incluídos no anexo I) - Barragens de terra: altura ≥ 15 m ou 
volume ≥ 1 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m" 

Em 14/10/2020 foi dado início ao procedimento de AIA, data em que se considerou estarem reunidos 
todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

Assim, através do ofício n.º S060117-202010-DAIA.DAP, de 21/10/2020, a APA, I.P., na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em 
conformidade com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída 
pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR), Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e Instituto Superior de 
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação) 
 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta Pública) 
 APA/ARH Norte – Eng.ª Maria do Rosário Ferreira (Recursos Hídricos) 
 DGPC – Dr. João Marques (Património Cultural) 
 LNEG – Dr. Paulo Ferreira (Geologia) 
 CCDR Norte - Dr.ª Luisa Queirós (Uso do Solo, Sócio economia, Ordenamento do território, 

Sistemas ecológicos) 
 DGADR – Eng. Manuel Franco Frazão e Eng.ª Maria de S. José Pinela (Solos; Aspetos Técnicos 

do projeto) 
 ARS Norte – Eng.ª Solange Azevedo (Saúde Humana) 
 ISA/CEABN – Arq.to João Jorge (Paisagem) 
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O EIA, datado de abril de 2020, é da responsabilidade da empresa Expandindustria - Estudos, Projetos 
e Gestão de Empresas, SA. e foi elaborado entre julho de 2019 e fevereiro de 2020. É composto pelos 
seguintes volumes: 

 Volume I - Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que inclui o Relatório de 
Situação de Referência 

 Volume II - Relatório de Impactes, Medidas e Monitorização 
 Volume III - Peças Desenhadas e Anexos Documentais e Técnicos 
 Volume IV - Resumo Não Técnico (RNT) 

O EIA foi acompanhado do respetivo estudo prévio. 

Assim, dando cumprimento ao disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei supra referido, a CA procedeu à 
apreciação técnica do EIA para efeitos de verificação da sua conformidade, de forma a verificar se o 
mesmo contém a informação adequada, face aos conhecimentos e métodos de avaliação existentes, e 
à fase em que o mesmo se encontra, que permita prosseguir o procedimento de AIA. 

Na sequência da apreciação efetuada a CA, em reunião realizada a 12/11/2020, considerou não 
estarem reunidas as condições para ser declarada a conformidade do EIA. De acordo com o previsto 
no n.º 5 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação) o 
prazo para a CA se pronunciar sobre a conformidade do EIA termina a 04/11/2020. 

Deste modo, o presente Parecer pretende sintetizar a apreciação efetuada pela CA, sendo que para a 
sua elaboração foram tidos em consideração os contributos dos representantes acima mencionados, 
no âmbito das suas competências. 

Salienta-se que o presente Parecer não pretende constituir uma listagem exaustiva de todas as 
deficiências, lacunas, incorreções e imprecisões do EIA, mas sim apresentar as evidências suficientes 
que permitam fundamentar uma decisão relativamente à conformidade do mesmo. 

 

2. PROJETO EM AVALIAÇÃO 

O projeto do Aproveitamento Hidroagrícola da Serrinha e Rede de Rega de Navalho, a implantar no 
concelho de Mirandela, distrito de Vila Real, tem como objetivo garantir o abastecimento de água para 
rega através da construção de uma barragem - Barragem de Serrinha - na seção da ribeira Pequena, 
localizada entre as povoações de Navalho e Barcel, na União de Freguesias de Avidagos, Navalho e 
Pereira. Por sua vez, localizada a sul da barragem, a área a beneficiar situa-se na União de Freguesias 
de Avidagos, Navalho e Pereira (98,42%) e na União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da 
Gestosa (1,58%). 

A barragem, possibilitando a regularização e o armazenamento de água a disponibilizar para rega dos 
terrenos agrícolas, por gravidade, tem as seguintes características principais: 

 Barragem de terra com perfil zonado 
 Extensão do coroamento - 256 m 
 Volume de água retida ou armazenada - 0,8916 hm3 
 Nível de pleno armazenamento (NPA) - 377,00 
 Área inundada pela albufeira à cota do NPA - 11 ha 
 Altura máxima a partir do leito natural da linha de água - 28,5 m 
 Altura máxima acima da fundação - 31 m 
 Desenvolvimento do coroamento - 256 m 
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 Largura do coroamento - 6 m 
 Volume de aterro - a 258 000 m3 

O acesso ao coroamento da barragem (bem como ao passadiço que permite acesso à torre de tomada 
de água) será feito pela margem direita, por meio de um caminho novo, não pavimentado, a construir 
com 5 m de largura e cerca de 116 m de extensão. 

Este novo caminho, que servirá apenas para aceder à barragem, partirá de uma estrada florestal já 
existente, de ligação entre as povoações de Avidagos (na margem direita) e de Rego de Vide (na 
margem esquerda) e que atravessa a linha de água próximo do pé de jusante da barragem. 

O acesso ao pé de jusante da barragem será concretizado através da estrada florestal acima referida, 
a qual será ligeiramente alterada: criação de uma plataforma à cota 352,50, em escavação, para 
acesso à câmara de válvulas, e no reperfilamento do troço de estrada contíguo, numa extensão total 
de cerca de 90 m. 

O perímetro de rega de Navalho desenvolve-se em cerca de 276,5 ha de área equipada, da Terra 
Quente Transmontana, dos quais 322,2 ha pertencem ao perímetro de rega, e os restantes 44,32 ha a 
uma área anexa ao perímetro. A área efetivamente regada é de 248,85 ha, tendo em conta as 
disponibilidades hídricas na albufeira. 

Tem prevista como ocupação cultural 60% olival, 30% amendoal e 10% prados. 

O perímetro de rega será abastecido graviticamente. Na zona anexa ao perímetro não é possível 
abastecer graviticamente os prédios, sendo necessário que os proprietários recorram a bombagem 
para conduzirem a água até às suas parcelas. 

As intervenções a realizar no perímetro de rega envolvem: 

 Infraestruturação para rega - condutas com um desenvolvimento total de 14,5 km (tubagens 
em PEAD com diâmetros variando entre 75 e 630 mm e FFD para DN 700); quatro hidrantes, 
equipados com 67 bocas de rega 

 Intervenções em caminhos - seis caminhos a reabilitar com um desenvolvimento total de 
7,4 km 

 Intervenções na rede de drenagem – intervenção em duas valas, perfazendo cerca de 6,8 km 
de extensão 

A exploração do projeto contempla a existência da albufeira criada pela barragem e a respetiva rede 
de rega. 

 

3. ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO EIA 

3.1. ENQUADRAMENTO 

A análise da conformidade tem por objetivo verificar se o EIA apresenta as informações adequadas às 
características da fase de desenvolvimento do projeto, neste caso estudo prévio, atendendo aos 
conhecimentos e métodos de avaliação existentes e respeitando a estrutura e conteúdo mínimo, 
constantes do anexo V e do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua 
atual redação), bem como as “Normas Técnicas para a elaboração de EIA E RECAPE de projetos não 
abrangidos pelas portarias do regime LUA” constantes no sítio de internet da APA. 

Esta fase do procedimento de AIA visa assim garantir que o EIA, enquanto documento técnico, não 
apresenta omissões graves, é metodologicamente fundamentado e rigoroso do ponto de vista 
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científico, contemplando toda informação necessária às fases de avaliação subsequentes e permitindo 
uma tomada de decisão devidamente fundamentada e que garanta a concretização dos objetivos de 
proteção ambiental inerentes ao procedimento de AIA, enquanto instrumento fundamental de uma 
política de desenvolvimento sustentável. 

Os critérios utilizados na ponderação sobre Conformidade do EIA são os constantes no documento 
emanado pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, intitulado "Critérios Para a Fase de 
Conformidade em AIA" disponível no Site da APA – http://www.apambiente.pt . 

 

3.2. APRECIAÇÃO GERAL 

Da análise efetuada, a CA considera ser de propor a desconformidade do EIA essencialmente por a 
informação em falta corresponder a um conjunto substancial de elementos a apresentar, esclarecer, 
desenvolver ou corrigir, que não permite uma adequada sistematização e organização dos 
documentos, quer para a consulta pública quer para a análise da Comissão de Avaliação, conforme 
previsto no considerando constante do documento "Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA": 

É proposta a desconformidade do EIA se a informação em falta corresponder a um conjunto 
substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permita uma 
adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública quer 
para a análise da Comissão de Avaliação" 

Como se constata na análise que de seguida se apresenta, foram identificadas lacunas ao nível de 
vários fatores fundamentais para a avaliação a efetuar, atendendo à natureza do projeto em causa. 

A CA considera, assim, que o EIA não contém a informação adequada à fase de estudo prévio, não 
apresentando o conteúdo mínimo necessário para que seja possível à CA identificar e avaliar os 
potenciais impactes ambientais resultantes da implementação do projeto, não cumprindo assim o 
expresso no n.º 1 do artigo 13.º do diploma legal acima referido. 

Para além desta apreciação geral, no ponto seguinte procede-se à análise específica das deficiências e 
lacunas da informação apresentada no EIA face ao conteúdo mínimo do EIA estipulado no RJAIA, 
apresentando-se os aspetos em falta. 

Atendendo à necessidade de reformulação do EIA, serão ainda referidos outros aspetos de pormenor 
identificados no âmbito da análise efetuada, para além dos aspetos elencados que fundamentam a 
desconformidade do EIA. Deste modo, adicionalmente, identificam-se outras lacunas, omissões, 
esclarecimentos e correções que por si só não implicariam a desconformidade do EIA mas que são 
relevantes e que deverão ser tidas em consideração aquando da eventual reformulação do mesmo, de 
forma a permitir melhorar tecnicamente o EIA e colmatar as falhas detetadas. 

 

3.3. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA 

A informação apresentada é insuficiente para a completa perceção do projeto e dos respetivos 
impactes, apresentando-se algo incongruente e incompleta. 

Ao nível do projeto, subsistem dúvidas relativamente ao que conduziu à definição das características 
do projeto da barragem da Serrinha, não sendo por outro lado claramente percetível quais as 
manchas de empréstimo que são consideradas para possível utilização. 

http://www.apambiente.pt/
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A classificação de impactes, tal como consta no EIA, nem é confirmável nem infirmável com os 
critérios utilizados para a sua graduação qualitativa, uma vez que estes critérios não constam na 
metodologia geral do EIA (pág. 30 e seguintes do Vol. I). Acresce que os impactes não foram 
caraterizados em conformidade com o disposto no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual. 

Por outro lado, verifica-se que o EIA não inclui a análise dos Efeitos decorrentes da vulnerabilidade do 
projeto perante os Riscos de Acidentes Graves ou de Catástrofes, conforme previsto no Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro. Salienta-se que a análise a efetuar neste âmbito difere da necessária análise na vertente 
de riscos resultantes da existência da barragem. 

Não é apresentada uma matriz síntese dos impactes, assim como uma matriz síntese das medidas de 
minimização propostas, incluindo sua incidência nos fatores ambientais em estudo. 

Acresce que a informação (quer o texto, quer a cartografia) a disponibilizar para o público em geral, 
no âmbito da consulta pública a realizar, de modo a possibilitar uma leitura mais imediata, deve 
apresentar simplicidade e clareza, assim como qualidade da resolução da cartografia. Quer a 
informação cartográfica, quer a informação expressa através de texto, não reúne condições para a 
sua apresentação em sede de consulta pública: pela forma como foi apresentada, pela baixa 
qualidade, hermetismo e pela profusão de abordagens, configurando uma excessiva entropia na 
leitura da mesma. 

 

3.3.1. Aspetos Gerais, Descrição, Objetivos e Justificação do Projeto 

Não são apresentadas peças de projeto que, na globalidade, possibilitem a adequada e completa 
perceção dos diferentes elementos que o integram. 

Por outro lado, as duas peças desenhadas que integram os elementos do projeto não são 
apresentadas em adequadas condições, uma vez que: o ficheiro 22.560.1_004_03_v1 não tem título 
nem legenda; o desenho do ficheiro 22.560.1_010_09_v1 só inclui legenda e titulo, não tendo o 
desenho propriamente dito. 

De qualquer modo, a apresentação desta informação em formato PDF possibilitaria uma forma mais 
facilitadora da sua consulta. 

Verifica-se ainda discrepâncias no índice do Volume I - Relatório Síntese do EIA relativamente à 
correspondência com os capítulos identificados. 

As peças desenhadas apresentadas na documentação que integra o EIA não incluem um elemento 
com a representação cartográfica geral do Aproveitamento Hidroagrícola, que inclua a localização da 
barragem prevista e respetiva albufeira, assim como a implantação dos traçados das condutas de rega 
(incluindo a conduta principal de ligação ao perímetro de rega), limite da área do perímetro de rega 
de Navalho e limite da respetiva área anexa. 

A cartografia apresentada no EIA não inclui uma adequada representação da barragem da Serrinha, 
de modo a possibilitar a perceção do local de implantação, das suas características e órgãos de 
segurança e de exploração que a constituem, bem como acessos e outros elementos relacionados 
com a sua concretização. 
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Por sua vez, relativamente ao perímetro de rega de Navalho, não é apresentada cartografia a escala 
que permita perceber as características dos locais de implantação das condutas e dos caminhos 
(a reabilitar), assim como da rede de drenagem a intervencionar. 

No que concerne à descrição do projeto: 

 Considerando que o projeto é apresentado para avaliação em fase de estudo prévio, deveria 
ter sido apresentada uma descrição das alternativas razoáveis estudadas, a qual deveria ter 
em conta a localização e as exigências no domínio da utilização dos recursos naturais e razões 
da escolha. 
Caso aplicável, deveria ter sido apresentada justificação da ausência de alternativas de 
projeto. 

 A informação referente ao projeto não se apresenta devidamente trabalhada e sistematizada, 
de modo a possibilitar a perceção das conclusões que conduziram à definição das 
características adotadas para a barragem da Serrinha. 

 No que se refere aos locais a utilizar como manchas de empréstimo para obtenção dos 
materiais necessários concretização da barragem, a informação apresenta-se confusa 
evidenciando ainda um significativo nível de incerteza quanto aos mesmos, não sendo 
demonstrada a efetiva viabilidade da sua utilização. Consequentemente, não é efetuada a 
respetiva avaliação de impactes. 
Efetivamente, verifica-se que sendo feita referência às eventuais áreas previstas para 
utilização como manchas de empréstimo, não é apresentada uma caracterização dessas 
manchas de empréstimo, com indicação dos valores expectáveis de área e volume a explorar. 
Por outro lado, também não é apresentada a respetiva representação gráfica, de modo a 
possibilitar a perceção da sua localização territorial. Sendo feita referência à sua 
representação nos desenhos incluídos nas peças de projeto, constata-se que esta informação 
não integra o EIA. 
Mesmo tratando-se de um projeto em fase de estudo prévio, esta informação reveste-se de 
particular relevância, uma vez que este constitui-se como um elemento determinante para a 
viabilização da concretização do projeto, considerando que se trata de uma barragem de terra 
com perfil zonado. 

 Apesar de o estudo prévio da barragem de Serrinha ter sido elaborado de acordo com o 
Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) em vigor (Decreto-Lei n.º 21/2018, de 28 de 
março) por se tratar de uma grande barragem (altura máxima acima da fundação de 31 m) é 
referido no volume I do EIA, o RSB revogado (Decreto-Lei nº. 344/2007, de 15 de outubro) 

 

3.3.2. Fatores Ambientais 

Recursos Hídricos 

Não é referido como se pretende compatibilizar o projeto com a licença para captação de águas 
superficiais em vigor L01445/2011-RH3.1214.U. 

Não é indicado como será garantida a libertação dos caudais ecológicos com a solução de picagem na 
tomada de água para rega e qual será o método de medição desses caudais. 

Sendo determinante, face à natureza do projeto, verifica-se que não é referido como é que o projeto 
irá cumprir os critérios de qualidade ecológica da massa de água afetada, não sendo o mesmo 
enquadrado no âmbito da Diretiva Quadro da Água (n.º 5 do artigo 51.º da Lei da Água). 
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De acordo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e 
republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, o licenciamento de novas infraestruturas 
hidráulicas está condicionada à prévia avaliação das implicações dessas obras na classificação do 
estado das massas de água afetadas. 

Património Cultural 

No que concerne ao fator Património Cultural, não se verifica que o mesmo se encontre em 
conformidade com o enunciado na Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” de 10 de setembro de 2004, constatando-se, 
nomeadamente, os seguintes aspetos: 

a) Não se encontra definida a área de estudo, nem as áreas de incidência direta e indireta do 
projeto, conforme a «Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico 
em Estudos de Impacte Ambiental», de 10 de setembro de 2004, disponível no sítio internet 
da DGPC; 

b) Encontram-se referenciadas no Relatório Síntese elementos patrimoniais, cujos dados são 
provenientes de várias fontes, faltando a respetiva sistematização em quadro síntese, em que 
se apresentasse a respetiva distância face às componentes de projeto, e com correspondência 
e implantação na cartografia apresentada, designadamente referência aos elementos do 
património imóvel constantes na Carta 02-B, alguns dos quais dever-se-ão encontrar na área 
de incidência do perímetro de rega; 

c) Não se identificou na cartografia o elemento patrimonial OP-1; 
d) Não é referido o tipo de prospeção arqueológica efetuada - sistemática ou seletiva – quer 

relativamente ao aproveitamento hidroagrícola - barragem e albufeira - quer quanto ao 
perímetro de rega; 

e) Apesar de se encontrar prevista a reabilitação de caminhos no perímetro de rega, não sendo 
apresentada a representação cartográfica possibilitando a identificação dos mesmos, não é 
igualmente percetível se estes foram objeto, nesta fase, de trabalhos arqueológicos; 

f) Não é apresentada carta com a representação gráfica da visibilidade do solo no momento da 
prospeção arqueológica; 

g) Não é apresentada uma adequada avaliação de impactes, nem são definidas medidas de 
minimização específicas para os elementos patrimoniais identificados, situados nas áreas de 
incidência do projeto. 

Assim, será necessário proceder à revisão do fator ambiental Património Cultural, em conformidade 
com o enunciado na Circular “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental” de 10 de setembro de 2004, disponível no sítio internet da DGPC, e 
nomeadamente com o Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro (que publica o regulamento de 
trabalhos arqueológicos), devendo, em conformidade com este Decreto-Lei, ser remetido à tutela o 
Relatório de Trabalhos Arqueológicos que valida a informação vertida no EIA. 

Geologia 

Relativamente à abordagem da caracterização dos descritores Geologia e Geomorfologia no presente 
EIA, para o projeto em epígrafe, quer a nível regional, quer a nível local, verifica-se que não é referida 
qualquer indicação relativamente ao património geológico. 

Salienta-se ainda o facto de não ter sido utilizada a Folha 7-C Mirandela da Carta Geológica, à escala 
1/50000 e a respetiva notícia explicativa, a qual, apesar de abranger apenas uma parte da área do 
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projeto, é bastante mais recente que a Folha 2 da Carta Geológica, na escala 1/200000 e a uma 
escala de maior pormenor. 

Ordenamento do Território 

No âmbito da apreciação do fator Ordenamento do Território, verifica-se que: os dados relativos a 
ocupação do solo estão desatualizados (foram utilizadas as COS 2015, quando estão disponíveis as 
COS 2018), não é apresentada caracterização da situação de referência; a avaliação de impactes 
apresenta-se inconsistente. 

Assim, salientam-se os seguintes elementos em falta, incorreções, e dúvidas, sem prejuízo de outros 
que se possam identificar como carecendo de complemento, na sequência dos aspetos identificados: 

a) A caracterização relativa a Ordenamento do Território, que se esperaria ter acontecido no 
item 3.9, pág. 327 e 328 do Vol 1 do EIA (RS), não foi efetuada, limitando-se à referenciação 
dos “principais” IGT considerados e ao anúncio (pág. 328) da “(…) identificação das 
condicionantes ao uso do solo, das servidões e das restrições de utilidade pública (…)” e de 
“(…) uma análise exaustiva ao tipo de ocupação do solo, ordenamento e condicionantes dos 
diferentes espaços (…)”. 

b) Porém, as referidas identificação e análise são remetidas para uma designada “Análise 
Estatística da Ocupação do Solo” (AEOS), a qual mais não é do que um 
levantamento/compilação de dados referentes a ocupação do solo (aliás desatualizados, dado 
suportarem-se nas COS 2015 quando estão disponíveis as COS 2018) e a condicionantes e 
tipologias de espaços de alguma forma interferidos. Compilação esta que será inconsequente 
se nela não se suportar - de forma expressa, clara e objetiva, ainda que desejavelmente 
sintética e concisa – uma avaliação e classificação de impactes que permita uma efetiva 
verificação da pertinência da fundamentação que a sustenta. 

c) Ora, mesmo a serem devida e exaustivamente identificados todo os condicionalismos legais 
estabelecidos no quadro normativo aplicável, sempre essa identificação terá de ser expressa 
no corpo do Relatório Síntese do EIA, com vista à possibilidade de análise, por todos os 
intervenientes no procedimento de AIA, da forma como foram tidos em conta para efeito de 
avaliação de impactes. Sejam os impactes inerentes aos aspetos jurídicos/administrativos dos 
IGT (conformidade com as regras de ocupação de cada uma das categorias de espaço 
interferidas); sejam os respeitantes à sua vertente funcional/organizacional/programática; 
sejam ainda os que mais imediatamente concernem à compatibilidade do Projeto com os 
valores que presidiram à integração desses espaços nas respetivas categorias definidas nos 
IGT aplicáveis (casos da Reserva Ecológica Nacional e Estrutura Ecológica Municipal, ou do 
Parque Natural Regional do Vale do Tua, por exemplo). Não são identificadas as regras de 
ocupação definidas no PDM, outros IGT aplicáveis e quadro normativo específico de cada uma 
destas tipologias de espaço. 

d) A este respeito refere-se, também como mero exemplo do muito que haverá a corrigir e 
completar, a falta de representação do projeto diretamente sobre extratos de todas das cartas 
do PDM de Mirandela, com a legendagem e simbologia que nelas figura. Resultaria assim 
evidenciada a notória presença, na Carta de Risco de Uso do Solo, duma percentagem muito 
significativa de áreas classificadas como de Perigosidade Elevada de Risco de Movimento de 
Terras, em espaços a regar, onde serão abertas valas - o que a AEOS e o EIA ignoraram para 
efeito da análise dos impactes a considerar em Ordenamento do Território. Da mesma forma, 
salienta-se que os impactes referentes a Ordenamento do Território devem também ter em 
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consideração os inerentes à extração e movimentação de terras, nos específicos locais onde 
ocorrerão. 

e) Assim sendo, a AEOS - apresentada, aliás, como Anexo não numerado, integrado nos anexos 
ao item Uso e Ocupação do Solo, Anexos 9COS 2015 - tal como está configurada e 
estruturada (Anexo de 27 páginas não numeradas, onde figuram uns dispersos e mal 
organizados quadros, confusamente titulados, boa parte deles com conteúdo e tratamento de 
utilidade não demonstrada) -, não poderá ser considerada como substituta, ou sequer 
sucedâneo aceitável, da necessária caracterização da situação de referência para efeito de 
avaliação dos impactes referentes a Ordenamento do Território. 

f) Todavia, o n.º 2.10, pág. 41 do Vol II (Avaliação de Impactes) começa por afirmar que 
“Tendo por base a caracterização da situação de referência (…) procedeu-se à identificação e 
avaliação dos impactes do Projeto sobre os modelos de ordenamento (…)”. Naturalmente que, 
não constando em lado algum tal caracterização, a anunciada identificação e avaliação dos 
impactes limitou-se a um conjunto algo desconcertante de afirmações, onde está ausente 
qualquer esboço de identificação, avaliação e classificação de impactes que possa ser 
considerada como tal. 

g) Assim, conclui-se que do EIA não consta uma efetiva caracterização da situação de referência 
e consequente avaliação dos impactes atinentes a Ordenamento do Território nela suportada, 
de forma verificável, seja na sua vertente jurídico-administrativa, seja na vertente 
programática/funcional/organizativa do espaço interferido ou afetado pelo projeto. 

Consequentemente, a abordagem de análise do fator Ordenamento do Território, cujas deficiências 
acima referidas apenas exemplificam, carece de completa reformulação, de modo a garantir uma 
abordagem coerente e consistente, e assegurando a efetiva avaliação dos impactes respeitantes a 
este fator, suportada numa caracterização da situação de referência que o seja de facto. 

Uso do Solo 

No âmbito da apreciação do Uso do Solo e à semelhança do Ordenamento do Território, verifica-se 
que: os dados relativos a ocupação do solo estão desatualizados (foram utilizadas as COS 2015, 
quando estão disponíveis as COS 2018), não é apresentada caracterização da situação de referência; 
a avaliação de impactes apresenta-se inconsistente. 

Assim, salientam-se os seguintes elementos em falta, incorreções, e dúvidas, sem prejuízo de outros 
que se possam identificar como carecendo de complemento, na sequência dos aspetos identificados: 

a) Quanto à caracterização da situação de referência relativa ao Uso do Solo, sendo embora mais 
consistente do que a, de facto inexistente, feita a respeito de Ordenamento do Território, 
carece de ser atualizada com a consideração dos dados mais atuais que constam nas cartas 
COS de 2018, para além de uma melhor expressão das consequências da introdução da rega 
como potencial de alteração profunda das culturas em terrenos com diferentes capacidades 
de uso e de ocupações atuais, mais ou menos adaptadas ao logo do tempo às condições 
edafoclimáticas do local. 

b) Como mero exemplo refira-se a Capacidade de Uso do Solo na Área de Rega (AR), 
mencionada nas Tabela 91 e Fig. 124, pág. 321 e 322 do Vol. I, a qual (capacidade) se 
constata ser, em mais de 80%, Mediana ou Baixa. Uma visão integrada dos aspetos 
imediatamente atinentes ao fator Uso do Solo implica necessariamente uma análise crítica e 
consequente - considerando, designadamente, a necessidade, relação custo/benefício e 
pertinência de promover o cultivo intensivo de terrenos de elevado valor ambiental (caso 
contrário não integrariam a REN e a Estrutura Ecológica Municipal). 
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Análise esta que deveria ter consequências verificáveis na avaliação de impactes, não só no 
âmbito do Uso do Solo e Ordenamento do Território, mas também, por exemplo, na 
Socioeconomia, Sistemas Ecológicos ou mesmo Paisagem. Isto também porque esta análise 
deveria ser feita considerando, nomeadamente, a necessidade, relação custo/benefício e 
pertinência de potenciar o cultivo intensivo em terrenos que integram a REN e a Estrutura 
ecológica Municipal, onde este tipo de ocupação poderá suscitar problemas de conformidade 
com as regras de ocupação dos espaços interferidos e de compatibilidade com a preservação 
e promoção dos valores ambientais presentes. 

c) Da ausência de uma abordagem “holística” e integrante das diversas vertentes deste fator, 
mas focada no objetivo de uma avaliação de impactes nela suportada, resultou que, 
sobretudo no que respeita ao Uso e Ocupação do Solo, a avaliação se revele incompleta e 
inconsistente. Por um lado, porque não foram considerados os impactes referentes aos 
aspetos acima referidos. Por outro, porque, mesmo quando alguns dados quantitativos que 
constam na caracterização (Tabelas 92 e fig. 124, pág. 323 e 324) poderiam suportar 
minimamente a classificação feita, tal não aconteceu, pelo menos de forma verificável. 

d) Acresce ainda que a classificação de impactes, tal como consta no EIA, nem é confirmável 
nem infirmável com os critérios utilizados para a sua graduação qualitativa – uma vez que 
estes critérios não constam na metodologia geral do EIA (pág. 30 e seguintes do Vol. I) nem 
são definidos quaisquer outros para este fator. 
É assim impossível, por exemplo, ficar a saber porque é negativa a Natureza do impacte no 
perímetro de rega, na fase de exploração (item 2.9.2.2, pág. 41 Vol II), uma vez que não são 
apresentados os dados, quantitativos e ou qualitativos, que suportam esta conclusão. Da 
mesma forma, não é possível identificar, por exemplo, as razões de a Magnitude ser 
considerada reduzida e com isto discordar ou concordar. Não é explicitado o que foi 
considerado na ponderação: quais os fatores, efeitos, quantidades ou dimensões. 
Também aqui não é visível uma ligação consequente entre os dispersos dados avançados na 
designada ”Analise Estatística da Ocupação do Solo” e a classificação dos impactes referentes 
a Uso do Solo. 

e) A título de mero exemplo de afirmações/conclusões sem o suporte que se exige a um efetivo 
EIA, cita-se o referido no item 2.9.2.1, pág. 40 do Vol. II: “(…) A criação do espelho de água 
inviabilizará os restantes usos (…)”. Afirmações como esta, sem explicitar quais são os 
restantes usos e a sua “importância” em termos relativos e ou absolutos, poderão ser feitas a 
respeito de qualquer barragem em qualquer lugar, em qualquer contexto. Ora, de um EIA 
relativo a um projeto específico espera-se que suporte de forma explícita - com dados 
verificáveis e razões devidamente expostas e fundamentadas -, a classificação dos impactes 
desta específica barragem, neste específico local, neste específico contexto (espacial, mas 
também, económico, social, ecológico…) e face ao específico do atual uso e ocupação do solo 
em causa. 

f) Assim, conclui-se que do EIA não consta uma caracterização da situação de referência 
devidamente elaborada e consequente avaliação dos impactes atinentes ao Uso do Solo nela 
suportada, de forma verificável, seja na sua vertente jurídico-administrativa, seja na vertente 
programática/funcional/organizativa do espaço interferido ou afetado pelo projeto. 

Consequentemente, a abordagem de análise do fator Uso do Solo, cujas deficiências acima referidas 
apenas exemplificam, carece de completa reformulação, de modo a garantir uma abordagem coerente 
e consistente, e assegurando a efetiva avaliação dos impactes respeitantes a este fator, suportada 
numa caracterização da situação de referência mais completa e consistente. 
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Socioeconomia 

No âmbito da apreciação do fator Socioeconomia verifica-se que: 

a) Não é apresentada a caraterização dos potenciais impactes quanto à magnitude e extensão do 
impacte (área geográfica e dimensão da população suscetível de ser afetada), natureza do 
impacte, intensidade e complexidade do impacte, probabilidade do impacte, ocorrência 
esperada, duração, frequência e reversibilidade do impacte, acumulação dos impactes com os 
de outros projetos existentes e/ou aprovados e possibilidade de redução/potenciação do 
impacte de maneira eficaz; 

b) Não foram identificados os impactes negativos associados às fases de construção e 
desativação; 

c) Não são propostas medidas de minimização para os impactes negativos identificados nas três 
fases do projeto. 

Solos 

No âmbito da apreciação do fator Solos verifica-se que: 

a) A Figura 124 – Mapa representativo das capacidade de uso de solos do perímetro de rega e 
área anexa, constante na pág. 322 do Relatório Síntese, carece de revisão, designadamente 
no que se refere à legenda e respetiva representação cromática das manchas; 

b) As Tabelas 90 e 91, constantes, respetivamente, nas pág. 318 e 321 do Relatório Síntese 
deveriam incluir os tipos de solos e classes de capacidade de uso do solo, discriminados para 
a área do perímetro e área anexa; 

c) Os mapas apresentados nas paginas 319 e 322 do Relatório Síntese não apresentam 
legibilidade, uma vez que as “layers” da cartografia de solos e da capacidade de uso dos solos 
exibem um nível de transparência tal, que os ortofotomapas, usados em fundo, deturpam a 
expressão da cartografia de solos e de capacidade de uso do solo; 

d) O EIA é omisso relativamente à caracterização da aptidão dos solos para o regadio, na área 
do perímetro de rega e área anexa, e consequentemente também omisso no que respeita à 
respetiva caracterização e análise de impactes; 

e) O EIA é, igualmente, omisso no que respeita aos riscos de erosão e riscos de salinização e 
alcalização/sodização, não sendo apresentada, para a área do perímetro de rega e área 
anexa, a caracterização dos riscos de erosão e riscos de salinização e alcalização/sodização e 
respetiva análise de impactes. 

Saúde Humana 

No âmbito da apreciação do fator Saúde Humana verifica-se que não foram identificadas medidas de 
minimização de impactes na saúde dos trabalhadores nas diferentes fases do projeto, carecendo ainda 
de apresentação de uma proposta de plano para monitorização da evolução do seu estado de saúde. 

Alterações Climáticas 

No âmbito da apreciação do fator Alterações Climáticas foram identificados os seguintes aspetos que 
se revestem de importância determinante no contexto deste fator: 

a) Aspetos gerais 
 O EIA não apresenta um enquadramento das políticas climáticas existentes. Assim, é de 

salientar também que foi aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) que explora a viabilidade de trajetórias que 
conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e 
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estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a 
energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de 
solo, e os resíduos e águas residuais. 

 De destacar que a RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, aprovou o Plano Nacional Energia e 
Clima 2030 (PNEC 2030), que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de 
energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária 
de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à 
neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como 
forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas o referencial para efeitos 
de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em 
função da tipologia do projeto. 

 Esta mesma RCM, acima referida, decidiu também revogar o PNAC 2020/2030, aprovado 
pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o PNAEE e o PNAER, aprovados pela RCM 
n.º 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 

 De referir também que foi aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 
Climáticas (P-3AC), pela RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto, que complementa e 
sistematiza os trabalhos realizados no contexto da Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (ENAAC2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho), tendo em vista o seu segundo objetivo, o de 
implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em 
nove linhas de ação, como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, 
proteção contra inundações, entre outras. As medidas de adaptação identificadas no 
P-3AC, como forma de minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o projeto, 
devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos de implementação de 
eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em conta em função da tipologia do 
projeto. 

b) Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas refere-se que: 
 A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a 

necessidade de calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas 
diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam 
analisadas numa perspetiva de mitigação às Alterações Climáticas. Adicionalmente devem 
ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, 
quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

 Para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas sempre 
que possível os fatores de cálculo (exemplo: fatores de emissão) e as metodologias de 
cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory Report) 
que pode ser encontrado no Portal da APA em: https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/ 
20200318/NIR_FINAL.pdf. Mais se acrescenta que, caso seja utilizada uma metodologia 
diferente da dos inventários, deve o proponente apresentar a justificação dessa opção. 

 Um dos impactes associados ao projeto é o aumento das emissões de GEE nas fases de 
construção e exploração relacionadas com a circulação de veículos pesados, equipamentos 
e maquinaria afetos à obra e à emissão indireta de GEE associada ao consumo de energia 
elétrica dos equipamentos, bombagem de água, entre outros. 

 Apesar do proponente considerar que não é expectável que as emissões de GEE assumam 
importância do ponto de vista climático, deve o estudo apresentar as estimativas das 

https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf
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emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto, visto 
estas emissões serem um indicador essencial na mitigação às AC. 

c) Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas é de referir que: 
 No essencial, a vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das 

vulnerabilidades do projeto às Alterações Climáticas, na fase de exploração, tendo em 
conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas 
de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento 
da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deveria abordar a 
avaliação destes fenómenos, tendo em consideração não apenas os registos históricos, 
mas também o clima futuro, para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

 O EIA recorreu aos dados disponíveis no Portal do Clima para analisar a previsão de 
evolução das principais variáveis climáticas para os cenários de emissões RCP4.5 e RCP8.5 
do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). Neste seguimento 
importa ainda destacar que o referido Portal disponibiliza as anomalias de diversas 
variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, evapotranspiração, 
entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-
2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal continental 
com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a 
forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

 O EIA menciona que as principais alterações climáticas para a região Terras de Trás-os-
Montes no período 2011-2040 são o aumento da temperatura média anual, em especial 
das máximas (com consequências ao nível da evaporação, da evapotranspiração e da 
humidade do ar), a diminuição da precipitação média e o aumento dos fenómenos 
extremos de precipitação. 

 Considera-se que a vertente adaptação às alterações climáticas deveria ter sido abordada 
no EIA com a identificação das vulnerabilidades do projeto ao clima presente e futuro 
(horizonte do projeto), na fase de exploração, e apresentar eventuais medidas de 
minimização. 

 Assim, tendo em conta o tipo de projeto em análise, que envolve a construção de uma 
barragem, fonte de abastecimento de água para regadio, são levantadas questões no 
âmbito da adaptação às alterações climáticas, principalmente pela vulnerabilidade do nosso 
país à diminuição da precipitação média anual e ao aumento da temperatura média anual, 
em especial da máximas, perspetivando-se o aumento da frequência e intensidade das 
secas. 

 É mencionado no EIA “que a área de implantação da albufeira corresponde a uma das 
zonas com maior concentração de linhas de água, o que constitui um bom indicador 
hidrológico”. No entanto, nos documentos consultados não se encontrou qualquer análise 
face às disponibilidades hídricas para a região abrangida pelo projeto, tendo em 
consideração os cenários climáticos futuros, e de que forma as mesmas irão, de forma 
concreta, impactar o projeto em causa. 

 Neste âmbito considera-se relevante o cálculo das disponibilidades de água para rega 
atuais e futuras na perspetiva da utilização da água em termos quantitativos nas parcelas 
abrangidas pelo perímetro de rega do projeto e devidamente indicadas as necessidades no 
presente e no futuro. Esta análise da gestão da água em período de escassez pode ter em 
conta o período histórico de maior restrição no sistema de abastecimento. 
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 Considera-se que a análise da evaporação (na albufeira) e da evapotranspiração (das 
culturas) no longo prazo deve ter em conta os meses mais quentes (verão), 
correspondentes aos meses com maior consumo. 

 De salientar que no capítulo do Clima, para a caracterização detalhada dos principais 
fenómenos meteorológicos da região foram utilizados dados da Estação Meteorológica 
automática EMA II de Mirandela para o período 1961/1990. Neste contexto, é necessário 
destacar que após o ano 2000 já ocorreram seis secas em Portugal continental 
(2004/2005, 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2016/17 e 2018/2019). Deste modo, deveriam 
ter sido utilizados dados mais recentes no estudo destas variáveis. 

Paisagem 

No âmbito da apreciação do fator Paisagem verificou-se que as alterações necessárias introduzir 
conduzem à substituição/reformulação integral do apresentado para este fator, verificando-se: 

a) A não definição de uma área de estudo transversal a toda a cartografia; 
b) A baixa resolução de imagem da Carta Militar que impede a leitura das diversas referências 

geográficas que nela constam; 
c) Cartografia que configura situações abstratas devido à informação temática não ter sido 

sobreposta à Carta Militar – carta base ou carta suporte; 
d) Cartografia sem indicação de escala numérica e gráfica; 
e) Vária cartografia repetida com “zoom´s” por falta de critério da sua importância relativa a 

informação não relevante para a análise e avaliação; 
f) O não domínio dos conceitos e metodologias não adequadas; 
g) Vários níveis de análise geradores de “ruído” na leitura da informação, onde é, por exemplo, 

incluído um nível de análise com base nos limites administrativos quando em termos de 
conceito de Paisagem não se aplica tal princípio, exceto, quando a área de estudo se 
sobrepõe ao território do país vizinho; 

h) Escalas de trabalho diversas e pouco adequadas; 
i) Terminologias não adequadas; 
j) Não correspondência entre caracterização escrita e cartografia – Unidades e Subunidades; 
k) Uma relação não hierárquica dentro do sistema de Grupos, Unidades e Subunidades de 

Paisagem; 
l) A apresentação excessiva de cartografia não relevante no corpo do texto do EIA conduzindo à 

formação de capítulo excessivamente extenso com 101 páginas de caracterização da 
“Situação de Referência” não revelando uma capacidade de síntese e, sobretudo, focada na 
informação realmente relevante em termos de caracterização e avaliação; 

m) As componentes do projeto previstas não estão avaliadas de forma individualizada quanto aos 
impactes estruturais – desmatação, desflorestação, alteração do relevo e outras; 

n) As componentes do projeto previstas, não estão avaliadas de forma individualizada quanto 
aos impactes visuais, dado não terem sido apresentadas as respetivas bacias visuais; 

o) A não sobreposição dos limites do Parque Natural Regional do Vale do Tua e da Zona Especial 
de Proteção do Alto Douro Vinhateiro à Carta de Qualidade Visual e às Bacias Visuais do 
projeto (não apresentadas); 

p) Cartografia sem relevo para a avaliação de impacte, sendo geradora de “ruído” e não 
contribuindo para a clarificação das questões relevantes em termos de avaliação de impacte; 
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Deste modo, refere-se detalhadamente toda a informação que deveria constar do EIA. 

a) Área de estudo 
A área de estudo deve ser mantida para toda a cartografia a apresentar e o seu 
estabelecimento é orientado por dois critérios: o da acuidade visual e de se constituir como 
um buffer considerando todas as componentes do projeto em avaliação. A sua representação 
deve constar em todas as cartas temáticas e a informação exterior à mesma deve ser 
excluída. Acresce referir, que não se revela adequado a adoção de vários níveis de análise. A 
abordagem deve ser única, inequívoca e clara. 
Toda a cartografia a apresentar deve ter como carta base permanente a Carta Militar à escala 
1: 25.000, devendo esta escala ser mantida igual e com representação gráfica e numérica da 
escala acompanhada das respetivas legendas. A não sobreposição da informação temática a 
esta carta torna-a inconsequente e abstrata. 

b) Caracterização da Situação de Referência 
 Carta de Unidades e de Subunidades de Paisagem 

As unidades de paisagem estruturam-se como um sistema hierárquico, o qual tem como 
principal referência as unidades definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et 
al. (2004). Tem como primeiro nível o Grupo e, dentro deste, as Grandes Unidades que 
podem carecer sempre de ajustes dos seus limites com base na escala de trabalho. Dentro 
das Grandes Unidades devem, ou podem ainda, ser delimitadas Unidades e por fim 
Subunidades de Paisagem tendo em consideração a escala de trabalho. As subunidades 
devem ter expressão espacial relevante e não reduzir-se aos determinados tipos de 
uso/ocupação do solo por vezes excessivamente fragmentados e de reduzida dimensão 
espacial, pelo que não devem ser consideradas como “subunidades de Paisagem”. Dentro 
de cada um destes níveis, dado tratar-se de um sistema e como tal a sua definição, 
enquanto sistema, determina que os níveis inferiores tenham os seus limites definidos 
dentro do nível hierárquico, pelo que, unidades ou subunidades que sejam delimitadas 
transversalmente aos níveis superiores não se constitui como uma metodologia adequada. 
Acresce referir, que não se revela adequado apresentar cartografia diversa e a várias 
escalas, por vezes sem a representação gráfica da área de estudo, com várias unidades e 
subunidades de Paisagem. Por outro lado, se as unidades definidas para Portugal 
Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004) devem ser consideradas como os níveis 
superiores hierárquicos deste sistema, todos os níveis inferiores devem ser 
compatibilizados e devem ser únicos, pelo que, apresentar unidades ou subunidades 
produzidas por uma entidade e ao nível concelhio a par das unidades/subunidades do Alto 
Douro Vinhateiro (ADV) e Zona de Proteção Especial (ZPE) não se revela adequado. O 
sistema hierárquico deve apresentar-se coerente e bem definido, não devendo para isso 
ser apresentadas várias “opções” de Unidades e Subunidades” para avaliação. 
 A Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem deve ser única e constituir uma 

síntese do sistema hierárquico. A sobreposição da área de estudo pode ser sobreposta 
graficamente ao Grupo e, eventualmente, às unidades definidas para Portugal 
Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004), podendo esta representação ter lugar na 
zona da legenda. Em alternativa, podem os limites ter representação gráfica simples 
dentro da área de estudo; 

 Todo o sistema hierárquico deve ser caracterizado e descrito com clara e correta 
correspondência entre as legendas da carta e o texto que consta no EIA. A respetiva 
descrição não deve ser apresentada de forma fragmentada em páginas distintas, mas 
sim reunida. O Grupo, as Grandes Unidades, as Unidades e as Subunidades devem ser 
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caracterizadas e descritas. Os níveis superiores devem ser descritos de acordo com o 
texto constante em Cancela d'Abreu et al. (2004), mas sempre traduzindo apenas as 
características do território definido pelos limites da área de estudo e não 
caracterizando e referindo situações que ocorrem fora desta. Quando um dos níveis 
corresponde, se for essa a opção, às unidades e subunidades do Alto Douro Vinhateiro 
(ADV) e Zona de Proteção Especial (ZPE), podem ser consideradas estas, desde que 
compatibilizadas com os níveis acima e abaixo. Acresce referir que a opção tomada 
para definir “Tipos de paisagem na Barragem de Serrinha e Rede de Rega de Navalho” 
não se insere no sistema acima referido e trata-se de usos/ocupação do solo e não de 
Paisagem(ens), revelando-se assim como informação a excluir. 

 Carta de Qualidade Visual 
 A Carta de Qualidade Visual para a área de estudo não deve ser baseada nas Unidades 

e/ou Subunidades de Paisagem, mas sim nos valores visuais existentes. Na sua 
elaboração, deve ser utilizada uma metodologia de avaliação mais objetiva, 
espacialmente contínua, ou seja tendo o pixel do modelo digital de terreno usado 
como unidade mínima de análise, de forma a refletir a variabilidade e diversidade 
espacial da paisagem, através dos elementos componentes da paisagem – tipos de 
relevo, uso do solo, valores e intrusões visuais - que determinam valores cénicos 
distintos, para que possa traduzir convenientemente a sua expressão. As classes 
consideradas para este parâmetro devem ser inequívocas e simples, pelo que não se 
considera correto e/ou adequado a apresentação de uma legenda com duas classes de 
“Elevada”, duas de “Média” e duas de “Baixa”, opção que apenas traduz “ruído” de 
leitura. Sugere-se que sejam consideradas classes: “Elevada”; “Média” e “Baixa”. No 
caso de ser necessário maior discretização, deve alargar-se e considerar as seguintes 
classes: “Muito Elevada”; “Elevada”; “Média”; “Baixa” e “Muito Baixa”. Acresce ainda 
referir que classes como “Média a Elevada” não se revelam adequadas por esbaterem 
valores cénicos que devem estar integrados na classe de “Elevada”. 
A informação deve ser sobreposta à Carta Militar à escala 1: 25.000, com 
representação gráfica e numérica da escala, acompanhada das respetivas legendas. 
A não sobreposição da informação temática a esta carta torna-a inconsequente e 
abstrata; 

 A apresentação da carta deve ser sempre acompanhada de uma caracterização/ 
descrição escrita da expressão deste parâmetro dentro da área de estudo e as 
componentes do projeto devem ser descritas quanto à classe em que se inserem e 
como as mesmas com elas conflituam; 

 A apresentação da carta deve ser acompanhada da quantificação das classes de 
Qualidade Visual da Paisagem em unidade de “ha” a apresentar num quadro ou tabela 
onde deve estar incluído a área total da área de estudo da Paisagem considerada para 
o buffer apresentado. 

 Carta de Capacidade de Absorção Visual 
A avaliação do parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” não deve basear-se nas 
unidades de paisagem como exposto no EIA, pág. 384, nem no apresentado na “Tabela 
103: Parâmetros de ponderação da capacidade de absorção visual da paisagem” pág. 384, 
pela forte arbitrariedade, critério pessoal e subjetividade introduzida. Não podem ser 
expostas textualmente várias metodologias e o resultado expresso na carta contrariar 
totalmente o exposto. A exposição da metodologia de forma escrita deve ter uma clara e 
consequente correspondência com a metodologia realmente usada em termos de sistema 
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de informação geográfica. A exposição de diversas metodologias revela-se inadequada e, 
claramente, indutora de leituras enviesadas ou mesmo erradas. 
A elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual deve observar os seguintes 
pressupostos: 
 Esta carta é independente da localização ou tipologia do projeto. Ela visa a 

caracterização do território delimitado pela área de estudo na situação de referência; 
 Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas; 
 Deve ser considerado um conjunto de pontos de observação, representativos da 

presença humana no território em análise – Observadores Permanentes e 
Observadores Temporários – aos quais deve ser atribuído determinado peso ou 
ponderação; 

 Aos Observadores Permanentes devem corresponder as povoações ou casas isoladas, 
se pertinente, existentes dentro do buffer considerado; 

 Aos Observadores Temporários devem corresponder as vias rodoviárias, ferroviárias, 
miradouros, rotas/vias turísticas e outras pertinentes; 

 Nas vias rodoviárias, ou outras, a sua distribuição deve ser ao longo destas em função 
da frequência de observadores temporários e da escala de trabalho; o afastamento de 
pontos deve ser mantido segundo uma métrica a estabelecer para cada nível de 
hierarquia das vias em causa, ou seja, deve ser diferente para cada uma delas, o que 
deve ser exposto na metodologia; 

 A seleção de pontos não pressupõe qualquer privilégio, ou seletividade, de pontos a 
partir dos quais se visualiza o projeto ou qualquer componente do mesmo; 

 Os referidos pontos considerados na análise devem ser assinalados graficamente na 
carta a uma escala que não comprometa a leitura das diversas referências presentes 
na Carta Militar de suporte; 

 Nas vias rodoviárias, ou outras, a sua distribuição deve ser ao longo destas em função 
da sua frequência e escala de trabalho; 

 Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual (raio considerado 
para a área de estudo) à altura média de um observador comum; 

 Os ângulos a considerar são sempre, e apenas, o vertical definido entre os +90º e os  
-90º (formando, portanto, 180º) e o horizontal numa amplitude de 360º; 

 A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais 
pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em 
Modelo Digital do Terreno), considerando-se apenas a situação mais desfavorável (sem 
vegetação) e apresentada sobre a forma de classes simples tal como acima exposto 
para o parâmetro Qualidade Visual; 

 O resultado obtido para cada ponto/pixel do modelo digital do terreno (MDT) deve ser 
a informação/somatório do número de bacias visuais que se sobrepõem/intersectam 
nesse mesmo ponto. A carta expressará assim graficamente, para cada pixel/área, de 
quantos pontos de observação o mesmo é visível e essa informação é que determina 
se essa área está visualmente muito ou pouco exposta e, por isso, se revela menor ou 
maior capacidade de absorção, respetivamente; 

 A carta deve ser acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da expressão 
deste parâmetro dentro da área de estudo e as componentes do projeto devem ser 
descritas quanto à classe em que se inserem. 
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 Carta de Sensibilidade Visual 
A apresentação da Carta de Sensibilidade Visual, cuja elaboração, como parâmetro síntese, 
deve ser elaborada a partir do cruzamento das duas cartas anteriores, ou seja, a partir dos 
dois parâmetros anteriores, de acordo com a matriz utilizada para a Sensibilidade. A carta 
deve ser acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da expressão deste 
parâmetro dentro da área de estudo e as componentes do projeto devem ser descritas 
quanto à classe em que se inserem. 

c) Identificação, avaliação e classificação de impactes 
 Impactes estruturais/funcionais 

 A análise deve contemplar a relevância de perda de área da Subunidades/Unidades de 
Paisagem, decorrente da área ocupada pela albufeira e barragem, face à sua 
representatividade na área de estudo; 

 A análise a apresentar deve ser mais consistente e cuidada, relativamente aos 
impactes estruturais e funcionais da Paisagem, podendo ser apresentada em 
quadro/tabela. Identificar, avaliar e classificar os impactes estruturais que cada uma 
das componentes do projeto, em avaliação e em separado tem sobre a: 
 Desmatação; 
 Desarborização; 
 Alteração de morfologia (aterros e escavação); 
 Interferência com linhas de água ou alteração do seu curso. 

 Os impactes devem ser classificados, para cada fase, de acordo com todos os 
parâmetros que constam da legislação, em particular no que respeita à sua 
“Magnitude” e “Significância”. 

 Impactes visuais 
 A análise dos impactes visuais do projeto é realizada através da elaboração de bacias 

visuais por componente do projeto em formato autónomo, separadas e à escala 
1:25.000, devendo ser apresentadas as bacias visuais da: “Barragem”; “Albufeira”; 
Rede de Rega Primária” e diferentes áreas do perímetro de rega. As bacias visuais 
devem considerar toda a extensão dos elementos lineares, devendo ser atribuída uma 
cota que pode ser a equivalente a 2 m acima da superfície, de modo a permitir 
tecnicamente a elaboração das mesmas, no caso da rede de rega primária. Deve ser 
considerada a situação mais desfavorável, correspondente ao MDT sem vegetação ou 
edificado vário. Nas diferentes bacias visuais deve constar a representação gráfica dos 
limites do Parque Natural Regional do Vale do Tua e da Zona Especial de Proteção do 
Alto Douro Vinhateiro à Carta de Qualidade Visual e às Bacias Visuais do projeto (não 
apresentadas); 

 Para cada componente deve ser quantificado em unidade de “ha” a área das classes 
de Qualidade Visual “Média” e “Elevada” afetadas na sua integridade visual (não 
fisicamente); 

 O resultado expresso nas cartas das bacias visuais deve ser objeto de análise crítica 
quanto à afetação dos observadores permanentes, temporários e quanto à afetação da 
integridade visual (não física) das áreas que revelam Qualidade Visual “Elevada”. 
Devem ser considerados nessa análise os dados obtidos na quantificação das áreas das 
classes de qualidade visual sobre as quais se projeta o impacte visual. 

 Para a fase de exploração deve ser realizada uma análise exploratória dos impactes 
indiretos, ou, eventualmente, diretos, potencialmente induzidos pelo projeto, sobre a 
ocupação/transformação do território delimitado pela área de estudo e, consequente, grau 
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de alteração/artificialização da Paisagem futura, como resultado da implementação do 
projeto, assim como que repercussões o mesmo pode representar sobre o impedir do 
desenvolvimento de outras atividades, sobretudo ao nível do turismo e/ou fixação da 
população. Nessa projeção, devem ser interpretados/considerados os Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, 
no sentido de perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível 
expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise deve ainda considerar o efeito 
cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo, no sentido 
de que modo estes, sinergeticamente, potenciam o despovoamento e a redução da 
atratividade da Paisagem. 

 Impactes cumulativos 
A identificação, análise e avaliação dos impactes cumulativos tem como base a 
apresentação de cartografia com a representação gráfica dos diversos projetos existentes 
e previstos para o interior da área de estudo. Nos referidos projetos integram-se todas as 
tipologias de projeto que, sobretudo, tenham um impacte significativo na artificialização da 
Paisagem e que se constituam como uma intrusão visual como as linhas elétricas aéreas 
ou ao nível da alteração do uso/ocupação do solo, como as vias rodoviárias de maior 
relevo. 

d) Medidas de minimização 
 As alterações que o projeto implicará determinam a implementação das “Orientações para 

a Gestão” de Cancela d’Abreu para as unidades e subunidades em presença e atravessadas 
pelo projeto. Neste âmbito, revela-se necessária a sua apresentação como medidas de 
minimização a implementar, devendo as mesmas ser objeto de análise e de exposição de 
contributos para a sua aplicabilidade. 

 As alterações introduzidas pelo projeto determinam que seja apresentada uma proposta de 
Projeto de Integração Paisagística da Barragem e Albufeira. 

 As alterações introduzidas pelo projeto determinam que seja apresentada uma proposta de 
Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas não contempladas no 
Projeto de Integração Paisagística da Barragem e Albufeira. 

 
3.3.3. Resumo Não Técnico 

A Participação Pública em AIA, consiste numa formalidade essencial do procedimento de AIA que 
assegura a intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública. 

A efetiva participação do público na tomada de decisões permite ao público exprimir, e ao decidir 
tomar em consideração, as opiniões e preocupações que podem ser relevantes para essas decisões, 
aumentado assim a responsabilização e transparência do processo de tomada de decisões e 
contribuindo para a sensibilização do público às questões ambientais e o apoio às decisões tomadas. 

Para uma eficiente participação dos cidadãos, é indispensável o acesso a uma informação tão 
completa quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possa atingir os objetivos 
dessa participação. 

Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à avaliação de impacte ambiental, e 
que este procedimento inclui obrigatoriamente um período de Consulta Pública, no qual este 
documento é disponibilizado a entidades e cidadãos interessados, o EIA tem que apresentar a 
informação de forma sistematizada e organizada e suficientemente completa para que possa servir o 
seu objetivo. 
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A organização e a falta de elementos no EIA podem por em causa uma esclarecida e efetiva 
participação pública, uma vez que o público interessado não dispõe dos elementos necessários para 
se pronunciar de uma forma esclarecida relativamente ao projeto. 

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em 
linguagem não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo 
alargado de interessados. 

Deste modo, o RNT é um documento essencial na Participação Pública em processos de avaliação de 
impacte ambiental. 

Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam os relatórios dos EIA, é 
fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e dimensão 
reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido. 

Deste modo, verificando-se que o RNT reflete as deficiências e lacunas do EIA, salienta-se ainda as 
seguintes considerações e aspetos decorrente da análise efetuada: 

 Não é referido que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o Resumo Não Técnico (RNT) se 
encontram disponíveis para consulta, durante o período em que decorrerá a Consulta Pública, 
no Portal Participa em http://participa.pt. 

 Tratando-se de um documento não técnico a descrição do projeto da barragem deveria ser 
apresentada de uma forma simplificada, sem recurso à utilização de linguagem técnica ou, 
caso a mesma seja empregue, deveriam ser explicados os termos usados. A título de 
exemplo, refere-se «10 m.c.a.», «“stub-end” soldados e flanges loucas em aço» ou «método 
de Clement». 

 Não é percetível se será necessário proceder à utilização de explosivos para concretização dos 
elementos do projeto da barragem e das intervenções no perímetro de rega. 

 Não é mencionada a necessidade de obter terras de empréstimo, nem sendo identificados os 
locais previstos para o efeito. 

 Não são descritas as intervenções a realizar nos acessos do perímetro de rega. 
 No que se refere ao perímetro de rega, não são referidos os impactes na fase de exploração 

associados ao uso de fitofármacos, no solo, recursos hídricos e saúde humana. 
 Relativamente à cartografia, verifica-se que não é apresentada cartografia com: 

 A localização da barragem e respetiva albufeira, com representação do acesso a 
construir; 

 Identificação dos locais previstos para obtenção das terras de empréstimo; 
 A representação do perímetro de rega efetivo e os 44,32 ha anexos ao mesmo, de 

forma clara e percetível, assim como os acessos e as linhas de água a intervencionar. 

 

4. APRECIAÇÃO DO EIA FACE AOS "CRITÉRIOS PARA A FASE DE CONFORMIDADE EM 
AIA" 

Da análise efetuada, atendendo aos aspetos mencionados no presente Parecer, considera-se que 
estes são suscetíveis de determinar alterações significativas do conteúdo do EIA, incompatíveis com a 
consistência do mesmo, e que dificultam a sua avaliação e a realização da consulta pública. 

Assim, a CA considera que o EIA se encontra desconforme essencialmente por a informação em falta 
corresponder a um conjunto substancial de elementos a apresentar, esclarecer, desenvolver ou 
corrigir, que não permite uma adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a 

http://participa.pt/
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consulta pública quer para a análise da CA, conforme previsto no considerando constante do 
documento "Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA": 

É proposta a desconformidade do EIA se a informação em falta corresponder a um conjunto 
substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permita uma 
adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública quer 
para a análise da Comissão de Avaliação" 

Neste sentido e tendo por base a verificação do cumprimento dos critérios expressos no documento 
normativo “Critérios Para a Fase de Conformidade Em AIA”, disponível no sítio da internet da APA, 
considera-se que, face às lacunas atrás identificadas, verifica-se o não cumprimento dos seguintes 
critérios: 

 

 

1. Adequação da Estrutura e/ou Apresentação dos documentos para a sua clara compreensão. 

4. Adequação do âmbito do EIA (nomeadamente ao nível dos factores ambientais relevantes 
para a decisão). 

6. Adequação da representação cartográfica das várias componentes do projecto. 

9. Apresentação da fundamentação da selecção da(s) alternativa(s) avaliada(s) no EIA ou da 
ausência de alternativas. 

11. Descrição do projecto, incluindo quanto à referência de projectos complementares, associados 
ou subsidiários: ausência de lacunas significativas. 

13. Adequação da metodologia de análise dos factores ambientais relevantes 

14. Apresentação da fundamentação e justificação da metodologia de avaliação de impactes. 

15. Adequação da análise dos factores ambientais do conteúdo mínimo do EIA, de acordo com a 
legislação em vigor, ou apresentação da justificação pelos factores não estudados. 

16. Articulação da análise dos vários factores ambientais relevantes. 

18. Identificação e avaliação de impactes cumulativos. 

19. Apresentação de medidas de minimização e/ou de compensação, face aos impactes 
ambientais relevantes. 

21. Adequação do Resumo Não Técnico, à luz dos “Critérios de boas práticas para a elaboração e 
Avaliação de Resumos Não Técnicos”, publicado no sítio da Internet da APA. 
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