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1

INTRODUÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO
LICENCIADORA

DO

PROJETO,

DO

PROPONENTE

E

DA

ENTIDADE

O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao Projeto
de Execução da “Barragem Redonda das Olgas”, localizado no distrito de Bragança e
interessando o concelho de Vila Flor (freguesias de Freixiel, Samões e União das
Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas).
Este estudo compreende os projetos da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, bem com toda a área de estudo definida. A implantação do projeto
e a área de estudo são apresentadas no DESENHO 01.
Para efeitos de simplificação, daqui em diante os projetos da Barragem Redonda das Olgas
e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel serão tratados como um só e serão,
doravante, denominados de “projeto”.
Este projeto é da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Flor (CMVF), que constitui
o proponente do projeto.

Face ao enquadramento constante do 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 entidade
competente para autorização do projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
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A barragem Redonda das Olgas é a origem de água que irá beneficiar o regadio dos
terrenos existentes nas áreas marginais à ribeira Redonda. O Projeto de Execução fixou o
Nível de Pleno Armazenamento (NPA) à cota 479,0. A esta cota, a área inundada é de 25
km2 e o volume armazenado de 1,91 hm3.
A área a beneficiar é composta por uma rede de rega gravítica, embora com abastecimento
de água sob pressão, que se organiza em dois blocos – Freixiel e Vieiro – com 570 ha (412
ha no bloco de Freixiel e 158 ha no bloco de Vieiro). Para tal, para além da rede de rega, o
projeto integra, ainda, as seguintes infraestruturas:


a barragem Redonda das Olgas;



um adutor com 4 322 m de extensão, enterrado;



uma estação de filtração, localizada a 1 172 m a jusante da barragem;



rede viária num total de 10,3 km de caminhos agrícolas a intervencionar.

Os caminhos a intervencionar compreendem, ainda, caminhos de acesso à barragem, de
acesso à câmara de manobras da descarga de fundo e tomada de água e, ainda, o
restabelecimento dos caminhos interferidos pela albufeira.
O Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel desenvolve-se a cerca de 9 km (para poente) de
Vila Flor, integrando principalmente terrenos de várzeas nas proximidades das povoações
de Freixiel e Vieiro, nas margens da ribeira Redonda e outras linhas afluentes, das quais se
destacam a ribeira do Pilão e a ribeira da Cabreira.
1.2

EQUIPA TÉCNICA

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, sendo a equipa técnica responsável pela execução deste estudo a seguinte:
COORDENAÇÃO
Filipa Reis – Coordenação
Inês Lopes e Beatriz Romão – Apoio à Coordenação
EQUIPA TÉCNICA
Clima e alterações climáticas

Carina Almeida

Usos do Solo

João Almeida, João Santos

Recursos Hídricos Superficiais

Bernardo Oliveira, Inês Lopes, Carina Almeida

Recursos Hídricos Subterrâneos

Magda Roque

Gestão dos Recursos Hídricos

Inês Lopes, Bernardo Oliveira, Carina Almeida

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia

Magda Roque
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Solos

Carina Almeida

Biodiversidade - Componente Ecológica

João Almeida, João Santos, Paulo Pinheiro

Património Histórico-Cultural

Carla Fernandes

Paisagem

Teresa Rego

Ordenamento do Território

Filipa Reis, Inês Lopes, Teresa Rego, Beatriz Romão

Socioeconomia e agrossistemas

Mariana Lourenço e Suzana Faria

Qualidade do Ambiente (Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro e Gestão de Resíduos e Efluentes)

Inês Lopes, Beatriz Romão

Saúde Humana

Filipa Reis, Paulo Pinheiro, Carina Almeida

Cartografia e SIG

Teresa Rego, Inês Lopes, João Santos

1.3

ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA

O EIA do projeto em avaliação foi elaborado de acordo com a legislação portuguesa em
vigor, conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto,
pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e finalmente pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/EU, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que foi alterada pela
Diretiva n.º 2014/52/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014. O
presente EIA foi ainda desenvolvido de acordo com as normas técnicas definidas na Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Nos termos dos decretos-lei citados anteriormente, a aprovação de projetos que, pela sua
natureza, dimensão ou localização são considerados suscetíveis de provocar incidências no
ambiente, fica sujeita a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Os critérios e limites dos projetos a submeter a AIA são definidos nos Anexos I, II e III do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
152-B/2017, de 11 de dezembro. O projeto “Barragem Redonda das Olgas” fica, assim,
sujeito a procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental, por se enquadrar nas
seguintes disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013:


Alínea g) do ponto 10 do Anexo II – “barragens e outras instalações destinadas a
reter a água ou armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I) – caso
geral barragens de terra: altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou
coroamento ≥ 500m”.
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Para além disto, o Aproveitamento Hidroagrícola localiza-se numa área sensível, de acordo
com o definido na subalínea iii), alínea a) do artigo 2.º deste diploma legal, designadamente
na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado como
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Mesmo não atingindo os limiares
definidos no Anexo II do referido diploma que determinam a sujeição obrigatória, por via
objetiva, a procedimento de AIA, considerando a sua localização em área sensível, o projeto
do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel é incluído no âmbito do objeto de avaliação do
presente estudo de impacte ambiental.
A estrutura e conteúdo do EIA cumprem o definido no Caderno de Encargos, assim como o
definido no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, nomeadamente tendo em conta que o
projeto se encontra em fase de projeto de execução.
Em termos sintéticos, o presente Estudo de Impacte Ambiental pretende identificar e avaliar
os impactes ambientais passíveis de serem gerados pelo Projeto, nas seguintes fases:


Fase de construção (implementação das infraestruturas);



Fase de exploração;



Fase de desativação.

O EIA promove, ainda, a hierarquização desses impactes e a proposta de medidas e ações
capazes de mitigar os impactes negativos identificados, assim como potenciar os impactes
positivos.
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2

DEFINIÇÃO DE ÂMBITO DO EIA

2.1

METODOLOGIA DO EIA

A metodologia a utilizar no EIA da Barragem Redonda das Olgas foi estruturada
considerando a necessidade de definir a abordagem e o âmbito do projeto.
A adoção e implementação desta metodologia na elaboração do EIA foi precedida de uma
análise de relevância relativamente aos fatores considerados mais importantes em termos
dos efeitos ambientais deste projeto. Com base no diálogo com os responsáveis pelo
projeto, foram identificados os principais impactes ambientais potenciais. Neste contexto, os
fatores ambientais e as ações de projeto que mais contribuem para a ocorrência desses
impactes serão analisados em maior detalhe, de forma a ser possível identificar as medidas
mitigadoras adequadas. O trabalho conducente à realização do EIA é desenvolvido
essencialmente nas seguintes fases:
– análise das características do projeto acompanhando a própria elaboração do Projeto
de Execução, considerando o conteúdo dos seus estudos setoriais, nomeadamente
Geologia e Geotecnia e Hidrologia;
– delimitação da área em estudo a partir da análise das características do projeto e das
características do meio ambiente;
– recolha de dados e informação recorrendo a organismos da administração central,
regional e local (ver no ANEXO 1 a correspondência enviada às entidades
contactadas);
– recolha de dados no local, através de trabalhos de campo (amostragens de fauna e
flora, identificação e delimitação de habitats, prospeção arqueológica localizada,
caracterização de recetores sensíveis ao ruído, inventário de pontos de água, análise
da paisagem);
– caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e informações
obtidos e previsão da evolução da área na ausência de projeto;
– identificação, previsão e avaliação dos impactes das infraestruturas sobre o meio
ambiente em função dos parâmetros considerados;
– identificação das principais medidas minimizadoras a considerar nas fases de
construção, de exploração e de desativação;
– descrição dos programas de monitorização previstos para os diferentes fatores;
– apresentação de uma análise conclusiva dos principais efeitos provocados sobre o
ambiente;
– identificação das medidas de minimização e das recomendações, apoiadas num
quadro-síntese de impactes ambientais.
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Figura 2.1 – Etapas metodológicas consideradas no EIA.

A Análise de Relevância referida na Figura 2.1 consiste no levantamento dos fatores
ambientais potencialmente mais afetados, tendo por base a definição das principais ações
de projeto e a caracterização prévia do ambiente afetado pelo projeto.
2.2

ESTRUTURA DO EIA

A estrutura do EIA reflete os requisitos da Portaria n.º 395/2015, de 2 de abril, sendo
constituído por três peças fundamentais: o Relatório, os Relatórios Técnicos e o Resumo
Não Técnico. Além da referida Portaria o conteúdo do presente EIA obedece ao
especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projeto e
dos principais impactes ambientais associados, na fase de participação pública (consulta do
público). Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem não
técnica, de acordo com os “Critérios de Boa Prática para o RNT” elaborados pela APAI
(Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes) e pela APA em 20081.

1

Consultável
em:
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Modelos-DocumentosOrientacao/DocumentosOrientacao/CriteriosBoaPraticaRNT2008.pdf
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Os Relatórios Técnicos dizem respeito a estudos e projetos específicos solicitados pelo
proponente, cujos resultados aparecem devidamente explicitados no relatório do EIA e que,
no caso presente são os seguintes:
– Volume 1: Proposta de Regime de Caudais de Manutenção Ecológica, este
documento tem como principal objetivo garantir a explicação da metodologia de
determinação do regime de caudais de manutenção ecológica utilizada para a
barragem Redonda das Olgas e a apresentação da justificação técnica para o
mesmo;
– Volume 2: Projeto de Integração Paisagística da Barragem, este documento
apresenta o conjunto de projetos necessário à correta integração das infraestruturas
construídas (barragem) na paisagem em que se inserem.
– Volume 3: Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas, este documento
tem por objetivo a reabilitação das áreas afetadas não contempladas no Projeto de
Integração Paisagística da Barragem. Incluem-se neste documento as áreas de
estaleiro e outras afetadas na empreitada.
– Volume 4: Avaliação de Impactes do Alto Douro Vinhateiro, este documento contém

uma avaliação sobre a afetação da Zona Especial de Proteção do Alto Douro
Vinhateiro, quantificando a afetação física dos atributos Culturais e Naturais que
conferem Valor Universal Excecional ao ADV, pela implementação do projeto.
O Relatório corresponde ao presente documento e é constituído pelo Volume 1 e pelo
Volume 2. Este Relatório engloba todas as informações recolhidas e a análise ambiental
global efetuada e, devido à sua extensão, apresenta a seguinte estrutura:
Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios
Introdução
Metodologia e Estrutura do EIA
Historial, Objetivos e Justificação do Projeto
Localização e Enquadramento
Caracterização do Empreendimento
Tomo 2 – Situação de Referência
Caracterização da Situação de Referência
Tomo 3 – Avaliação de Impactes
Evolução da Situação Futura Sem Projeto
Identificação, Análise e Avaliação de Impactes
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Tomo 4 – Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões
Medidas de Mitigação
Programas de Monitorização
Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
Conclusões
Bibliografia Citada
Volume 2 – Peças Desenhadas
De seguida, especificam-se as atividades que permitiram constituir o EIA.
Capítulos Introdutórios – Tomo 1
Com base nas características técnicas do projeto definem-se e caracterizam-se as principais
ações para as fases de construção, de exploração e de desativação do empreendimento. As
ações consideradas para as diferentes fases do projeto são as que potencialmente
acarretam afetações no meio envolvente, tanto diretas como indiretas ou induzidas. A
localização do projeto tem em conta a sua inserção a nível nacional, regional e local. Serão
identificadas as áreas ambientalmente sensíveis situadas no concelho de Vila Flor.
Situação de Referência – Tomo 2
Serão selecionados e caracterizados os principais fatores biofísicos e socioeconómicos
identificados na zona de inserção do projeto. Será analisada a informação relativa aos
fatores ambientais e a sua inter-relação nas vertentes:


Meio natural – biodiversidade (fauna e flora); solo e uso do solo; qualidade do ar;
clima (incluindo as alterações climáticas); ambiente sonoro; gestão e produção de
resíduos e efluentes; paisagem; geologia, geotecnia e geomorfologia; água (recursos
hídricos superficiais e subterrâneos);



Meio social – património histórico-cultural (incluindo os aspetos arquitetónicos e
arqueológicos); figuras de planeamento e ordenamento do território e socioeconomia
(população e saúde humana).

No âmbito desta caracterização, para além dos levantamentos por especialidade,
realizaram-se campanhas de amostragem de fauna e de flora, bem como prospeção
arqueológica e reconhecimento de elementos edificados na área de intervenção.
Avaliação de Impactes - Tomo 3
Analisa-se a evolução prevista para a área e para a região em estudo sem a implantação do
projeto – Alternativa Zero.
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Identificam-se e caracterizam-se os impactes resultantes da implantação do projeto,
relativamente aos domínios considerados para a caracterização do ambiente afetado. Será
efetuada também a diferenciação entre fase de construção, fase de exploração e a fase de
desativação da barragem, órgãos anexos e aproveitamento hidroagrícola.
Após identificação e análise dos impactes, procede-se à sua avaliação. Obtém-se uma
classificação e categorização de impactes passíveis de afetarem a qualidade do ambiente
e/ou de vida das populações residentes na zona de inserção do projeto. Será utilizada um
método matricial de cruzamento de informação obtida durante a realização do EIA. Para tal,
elabora-se uma matriz de avaliação de impactes mediante o estabelecimento de relações
entre as principais ações do projeto versus fatores ambientais, de modo a identificar as
relações de causa-efeito e, consequentemente, os principais impactes ambientais gerados
pela construção do projeto.
Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões - Tomo 4
Serão preconizadas medidas minimizadoras ou compensatórias para os eventuais impactes
negativos, bem como medidas complementares ao projeto visando a maximização e/ou
otimização dos diversos impactes positivos.
Após identificação das medidas de mitigação de impactes serão definidos programas de
monitorização para que, de uma forma sistematizada e regular, seja garantida a recolha de
informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais. Nesta fase preliminar
do desenvolvimento do EIA foram selecionados os fatores que se consideraram relevantes,
de modo a avaliar o significado de eventuais efeitos induzidos pela presença do projeto
estando, assim, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro e, na sua atual redação, em particular, com o exposto no respetivo Anexo V do
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, bem como da Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro (Anexo V) que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem
obedecer alguns procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte
ambiental, aprovado pelo diploma legal já referido.
Serão identificadas as principais lacunas de informação e as limitações encontradas a
diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente em
termos de aprofundamento de determinados fatores ambientais e socioeconómicos. Por
último, apresenta-se uma síntese da informação relevante abordada ao longo do estudo,
enfatizando os impactes significativos (positivos e negativos), bem como as principais
medidas minimizadoras a adotar em cada uma das fases de projeto (construção e
exploração). Neste capítulo foram igualmente integradas as principais recomendações
relativas à prevenção dos impactes negativos considerados mais significativos.
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2.3

ESCALAS DE TRABALHO CONSIDERADAS

Em termos de escalas de trabalho consideram-se três tipos distintos: escalas de impacte,
escalas temporais e escalas cartográficas.
Escalas de Impactes
As escalas de impacte consistem numa hierarquia de níveis que relacionam cada uma das
ações de projeto (nas escalas espaciais e temporais indicadas) com os consequentes
efeitos nos domínios ambientais considerados (meio natural e social). Para cada domínio ou
para cada área de análise, define-se uma unidade espacial de base. De seguida
apresentam-se alguns exemplos da área sujeita a análise dependendo do fator analisado:
– para o fator ambiental geologia será realizada uma análise, de uma forma
sistemática, com o objetivo de identificar as diferentes ocorrências litoestratigráficas, bem como proceder ao enquadramento geomorfológico, tectónico e
sísmico da área onde se insere o projeto. Serão utilizados os resultados técnicos
considerados para o desenvolvimento do projeto de execução da barragem;
– para os recursos hídricos, a unidade de base considera-se a bacia hidrográfica da
secção da barragem Redonda das Olgas;
– para os solos e áreas regulamentares identificam-se e analisam-se os elementos
existentes nos locais de implantação do projeto, nomeadamente os que se localizam
para além da área em estudo, numa faixa aproximada de 500 m envolvendo o
perímetro da albufeira e 200 m envolvendo o perímetro externo das infraestruturas e
áreas beneficiadas;
– na componente ecológica considera-se uma faixa de estudo de 200 m para além da
área limite envolvendo o perímetro externo das infraestruturas, albufeira e áreas
beneficiadas, embora este limite seja ajustado para cada um dos fatores desta
componente;
– no caso do património considera-se uma área de análise correspondente a
corredores centrados nos eixos das infraestruturas com uma dimensão de 200 m;
– para a caracterização do fator paisagem considera-se uma área ao redor do projeto
com um afastamento de 3 000 m das diversas componentes do mesmo;
– para a caracterização socioeconómica utilizam-se, em termos de análise, vetores
distintos com carácter complementar, nomeadamente, as freguesias e o concelho
abrangidos pelo presente projeto.
As unidades de base correspondentes às zonas homogéneas do domínio ou área de análise
serão, sempre que possível, ajustadas a uma base cartográfica referenciada.
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Escalas temporais
As escalas temporais dizem respeito à análise do ambiente afetado referente à situação
atual, bem como às perspetivas de evolução dessa situação com e sem a implantação do
projeto. Assim, podem ser considerados efeitos imediatos ou dilatados no tempo (médio e
longo prazo).
Escalas de trabalho cartográficas
As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estão
relacionadas com as escalas de representação dos diversos aspetos ambientais
considerados, relativamente aos quais existia informação de base, e com as escalas
utilizadas no projeto. Poderão ser utilizadas as escalas: 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000 e 1:2
500. Com vista à apresentação de resultados, privilegiou-se a escala 1:25 000, com base na
Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), recorrendo-se a outras
escalas de análise, sempre que tal se justifique. Por forma a tornar sempre claras as
afetações geradas pelo projeto em avaliação, e, consequentemente, a não originar
enviesamentos – designadamente por sobreavaliação dos impactes gerados – das
conclusões a retirar quanto às afetações a que o projeto dará origem, será sempre
assegurada a clara distinção entre a área estudada e a área de facto interessada pelo
projeto.
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3 ENQUADRAMENTO, HISTORIAL, ANTECEDENTES, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS
DO PROJETO
3.1

ENQUADRAMENTO DO PROJETO

A barragem da Redonda das Olgas, objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental,
implanta-se na ribeira Redonda, cerca da cota (458), e é parte integrante do aproveitamento
hidroagrícola de Freixiel, situado na envolvente da povoação de Freixiel.
Este aproveitamento hidroagrícola tem vindo a ser estudado e promovido pela Câmara
Municipal de Vila Flor (CMVF), tendo sido desenvolvidas diversas etapas conducentes ao
Projeto de Execução agora em avaliação e que se apresentam no item seguinte.
3.2

HISTORIAL E ANTECEDENTES DO PROJETO

Tendo sido identificada a relevância para a economia local de beneficiar com regadio um
conjunto de terrenos de aptidão agrícola no Concelho de Vila Flor, a CMVF apresentou à
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) um estudo preliminar da
possibilidade de regar os terrenos existentes nas áreas marginais à ribeira Redonda, a partir
dos volumes de água armazenados na albufeira criada a partir da barragem das Olgas, a
construir sobre esta ribeira. Neste estudo, concluiu-se ser possível armazenar água
suficiente para beneficiar uma área entre 667 e 1145 ha, considerando que o nível de pleno
armazenamento (NPA) da albufeira se localizaria entre as cotas 480 e 490 m e que as
necessidades anuais totais de água seriam de 7500 m3/ha.
Tomando estes pressupostos como base foi desenvolvido, em 2017, o Estudo Prévio do
Perímetro de Rega do Freixiel e Barragem das Olgas (Campo d’Água, 2017).
Note-se que, em trabalhos anteriores ao Estudo Prévio, a CMVF analisou vários
locais/ribeiras para a implantação de uma futura barragem a construir: a ribeira Redonda, a
ribeira da Cabreira e a ribeira do Pilão.
Devido à configuração dos vales e as respetivas bacias hidrográficas, a ribeira Redonda
afigurou-se a solução mais favorável, tendo-se selecionado esse local para a implantação
de uma barragem.
Neste sentido, o referido Estudo Prévio teve por objeto o desenvolvimento do
aproveitamento hidroagrícola de Freixiel, situado na envolvente da povoação de Freixiel,
assim como o estudo da barragem na ribeira Redonda, para abastecimento de água a esse
perímetro. Este Estudo Prévio compreende as obras de armazenamento, adução e rede de
rega e caminhos ao perímetro de Freixiel.
O supracitado Estudo Prévio foi desenvolvido em cinco etapas distintas. Os trabalhos e
resultados de cada uma das fases foram consubstanciados nas respetivas notas técnicas,
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que foram submetidas à apreciação da comissão de acompanhamento. As etapas e notas
técnicas a considerar foram as seguintes:


1ª Etapa – Nota Técnica nº 1- Estudo de base, definição do perímetro de rega e da
barragem;



2ª Etapa – Nota Técnica nº 2- Conceção e pré-dimensionamento da barragem e da
rede de rega;



3ª Etapa – Nota Técnica nº 3 - Estudo das redes viária e de drenagem;



4ª Etapa – Nota Técnica nº 4 - Análise técnico-económica da solução;



5ª Etapa – Edição do Estudo Prévio (Proposta Final).

Este Estudo Prévio foi objeto de aprovação tanto pela CMVF como pela DGADR, tendo
baseado os trabalhos de desenvolvimento do Projeto de Execução da Barragem Redonda
das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, objeto do presente EIA.
Importa ainda referir que o Perímetro de Rega do Freixiel (e, consequentemente a Barragem
das Olgas) se enquadra no Programa Nacional de Regadios, constando como um dos
(novos) regadios já aprovados para a Zona 4 (Interior Norte e Centro).
A criação do Programa Nacional de Regadios (PNRegadios) visa desenvolver o regadio
sustentável em Portugal no quadro de uma estratégia de médio/longo prazo, duplicando as
verbas alocadas ao financiamento do regadio do Continente 2014-2020 no PDR 20202.
Assim, o PNRegadios abrange intervenções em áreas de regadio (novos, reabilitação e
modernização e reforços de bombagem) fazendo uso das iniciativas comunitárias recentes
para promover o investimento produtivo e as respetivas condições de financiamento, através
de financiamentos contratados pelo Governo Português junto do Banco Europeu de
Investimento (BEI) e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB).
O PNRegadios foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 133/2018,
de 20 de setembro, tendo sido criado com o objetivo de definir a estratégia de financiamento
do regadio no território nacional, no período 2014-2023.
A sua execução abarca três fontes distintas de financiamento: as verbas afetas às ações
3.4.1 – Desenvolvimento do Regadio Eficiente e 3.4.2 - Melhoria da Eficiência dos Regadios
Existentes do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR2020) e os empréstimos
concedidos pelo BEI e pelo CEB.
As intervenções em novas áreas de regadio e reabilitação, modernização e reforços de
bombagem dos regadios já existentes, previstas no PNRegadios, têm como missão final a

2

Cf. Informação disponível online em: https://www.ifap.pt/pnr-enquadramento (consultada em junho de 2020)
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valorização da atividade agrícola, prosseguindo a melhoria da qualidade dos produtos e o
incremento da produtividade dos fatores de produção. Nessa medida, o PNRegadios visa a
expansão, reabilitação e modernização dos regadios existentes e a criação de novas áreas
regadas, designadamente com potencial de ligação às existentes, com o objetivo de
promover o regadio e outras infraestruturas coletivas, numa ótica de sustentabilidade,
contribuindo para a adaptação às alterações climáticas, o combate à desertificação e a
utilização mais eficiente dos recursos.
A vertente associada à execução do PDR2020 encontra-se em curso desde 2014. No que
se refere à componente dos apoios enquadrados nos contratos de financiamento celebrados
entre a República Portuguesa, o BEI e o CEB, esta tem um período de execução de 2018 a
2023.
O investimento previsto no âmbito do PNRegadios ascende a 560 milhões de euros, cujo
apoio público é, como já referido, repartido pelo PDR2020 (280 M€), o BEI (200 M€) e o
CEB (80 M€).
A regulamentação específica relativa ao regime de apoio a conceder às operações
candidatadas ao PNRegadios enquadradas nos contratos de financiamento do BEI e do
CEB foi aprovada pela Portaria n.º 38/2019, de 29 de janeiro, e alterada pela Portaria n.º
76/2019, de 12 de março.
3.3
3.3.1

JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
Justificação e objetivos

O Programa Nacional de Regadios constitui um importante instrumento de investimento e
desenvolvimento do país, designadamente dos territórios rurais, tendo em conta que, até
2022, absorverá um investimento que se traduzirá em mais 95 mil hectares de regadio e na
criação de mais de 10 mil novos postos de trabalho permanentes.
Como se viu atrás, o PNRegadios foi idealizado com o objetivo de promover o regadio e
outras infraestruturas coletivas, numa ótica de sustentabilidade, contribuindo para a
adaptação às alterações climáticas, o combate à desertificação e a utilização mais eficiente
dos recursos.
Assim, numa escala local, são estes os pilares que justificam a promoção do
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel.
Qualquer regadio, naturalmente, está dependente de uma origem de água que possa
assegurar as necessidades hídricas de que as plantas cultivadas necessitam ao longo do
seu ciclo de vida.

14

Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

Deste modo, a Barragem Redonda das Olgas constitui-se como a origem de água que
possibilitará a efetivação do referido aproveitamento hidroagrícola; sendo, portanto, os seus
objetivos, o armazenamento da água que possibilitará regar uma área total de 570 ha
(412 ha no bloco de Freixiel e 158 ha no bloco do Vieiro), de acordo com o Projeto de
Execução (Campo d’Água, 2020), deste modo contribuindo para o alcançar das metas
estabelecidas no PNRegadios.
De facto, o interesse crescente dos agricultores da região de Vila Flor numa reconversão
agrícola, em que se perspetiva a agricultura de regadio como mais vantajosa, resultou na
futura construção de um novo regadio, próximo das povoações de Freixiel e Vieiro.
Para a delimitação do perímetro de rega, teve-se em conta o balanço entre as
disponibilidades hídricas armazenadas na albufeira a criar e os consumos previstos,
designadamente as necessidades de rega previstas para o modelo cultural preconizado
para o perímetro de Freixiel, bem como a evaporação e o caudal ecológico.
Simultaneamente, consideraram-se aspetos técnicos e ambientais, excluindo-se áreas
sujeitas a condicionantes urbanísticas e ambientais (zonas de proteção ambiental, áreas
protegidas, rede Natura 2000 e Sítios Ramsar).
A CMVF pretende beneficiar graviticamente terrenos agrícolas, situados na bacia do rio Tua,
nas várzeas de alguns afluentes nas proximidades da povoação de Freixiel. Foram
englobadas áreas com aptidão agrícola para o regadio e cujas cotas sejam, na sua maioria,
inferiores a 420 m, de modo a garantir o abastecimento gravítico e o fornecimento mínimo
de 35 m de pressão a montante dos hidrantes.
Foram incluídas algumas áreas mais altas, embora com pressões reduzidas, por interesse
dos agricultores em regar, ainda que sem pressão.
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4
4.1

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO
ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL

Do ponto de vista administrativo o projeto da Barragem Redonda das Olgas e do
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel encontra-se no concelho de Vila Flor e a sua área
de estudo (que engloba a área afetada pela barragem, albufeira, estação de filtração, rede
adutora e rede de rega, blocos de rega, acessos e área envolvente) distribui-se pelas
freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das
Azenhas (Figura 4.1).
A barragem Redonda das Olgas localiza-se na ribeira das Olgas, a cerca de 3 km da
povoação do Freixiel e 2 km a oeste da povoação de Samões. A barragem servirá para
abastecimento gravítico do perímetro hidroagrícola definido, localizado no concelho de Vila
Flor, distrito de Bragança.

Figura 4.1 – Enquadramento regional do projeto.
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No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto.
Quadro 4.1 – Enquadramento administrativo do projeto.
NUT I
Portugal
Continental

4.2

NUT II

NUT III

Norte

Terras de Trásos-Montes

Distrito

Bragança

Concelho

Freguesias

Vila Flor

Freixel
Samões
União das Freguesias de Vilas Boas
e Vilarinho das Azenhas

ÁREAS SENSÍVEIS

Nos termos da alínea a) do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
(alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e n.º 179/2015, de 27 de agosto,
pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e, finalmente, pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro), diploma legal que enquadra o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental,
são consideradas áreas sensíveis:
– Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho;
– Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril
[republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2015 de 24 de Fevereiro], no âmbito das
Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à
conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de
1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
– Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
O projeto encontra-se completamente inserido na Reserva da Biosfera da Meseta Ibérica e,
quase na sua totalidade, inserido no Parque Natural Regional do Vale do Tua. Para além
destas áreas, nas proximidades da área de estudo existem outras incluídas no Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (Quadro 4.2) Esta informação encontra-se descrita em
maior detalhe no Capítulo 10 – Ordenamento do Território, pertencente ao Tomo 2 do
Relatório.
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Quadro 4.2 – Zonas sensíveis para a conservação da natureza próximas da área de estudo.
Zonas sensíveis para a conservação
da natureza

Legislação

Proximidade
à área de
estudo

Rede Nacional de Áreas Protegidas:
Parque Natural do Vale do Tua

Regulamento N.º 364-A/2013, e retificado
através da declaração de retificação n.º 28/2014.
D.R. n.º 8, Série II de 2014-01-13

--

Sítios de Importância Comunitária:
PTCON0021 – Sítio Rios Sabor e
Maçãs

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97
de 28 de agosto

±20 km a
sudeste

Zonas
de
Proteção
Especial:
PTZPE0037 – Rios Sabor e Maçãs

Decreto de Lei n.º 384-B/99 de 23 de setembro

±20 km a
sudeste

Áreas Importantes para as Aves:
PT004 – Sabor e Maçãs

--

±20 km a
sudeste

Reserva Biosfera: Meseta Ibérica

--

--

4.3

PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO

Os instrumentos de gestão e ordenamento do território em vigor identificados como mais
relevantes para a zona em estudo dividem-se em:


Plano de Gestão Região Hidrográfica do Douro (RH3);



Plano Nacional da Água;



Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte);



Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF
TMAD);



Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Flor.

No Tomo 2 do EIA (Capítulo 10 – Ordenamento do Território) são pormenorizadas as
interferências do projeto com os diversos instrumentos de gestão e ordenamento do
território.
4.4 CLASSES DE USOS, CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Neste ponto pretende-se identificar as condicionantes, as servidões administrativas e as
restrições de utilidade pública que ocorrem na área do projeto, e que, de alguma forma,
podem atuar como fatores impeditivos à sua execução.
Para proceder à enumeração das condicionantes recorreu-se à Planta de Condicionantes e
ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Flor. A caracterização das principais
condicionantes presentes na área de intervenção do projeto, as restrições que lhes estão
diretamente associadas, assim como a legislação que as regulamenta, são referidas de
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forma pormenorizada no Capítulo 10 – Ordenamento do Território, pertencente ao Tomo
2 do Relatório. As principais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública com
incidência na área de estudo são as indicadas no Quadro 4.3 e no DESENHO 24.
Quadro 4.3 – Condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública
presentes na área de estudo.
Categoria
Recursos Hídricos

Subcategoria

Condicionante/Servidão/Restrição

Domínio Hídrico

Leitos e margens dos cursos de água
com largura de 10m

Reserva Ecológica Nacional

Cursos de água e respetivos leitos e
margens
Lagoas e respetivos leitos, margens e
faixas de proteção
Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo

Recursos Ecológicos

Parque Natural Regional do Vale do Tua
Reserva Agrícola Nacional
Espécies florestais protegidas por
legislação específica
Recursos Agrícolas e
Florestais

Povoamentos florestais percorridos por
incêndios nos últimos dez anos
Classes Alta e Muito Alta
perigosidade de incêndio florestal;

Recursos Geológicos
Património Cultural
Rede Rodoviária
Rede Elétrica

Sobreiros e Azinheiras

de

Prospeção e Pesquisa de Depósitos
Minerais

Contrato MNPP01214

Monumento Nacional/Património Mundial

ZEP Alto Douro Vinhateiro

Rede Viária Municipal

EN314 e EM629

Rede Nacional de Transporte
Distribuição de Eletricidade

4.5 EQUIPAMENTOS E
AFETADOS

INFRAESTRUTURAS

e

RELEVANTES POTENCIALMENTE

No que respeita aos equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados
deverão ser consideradas as afetações resultantes da construção da barragem e respetiva
albufeira, da instalação do adutor e das condutas de rega.
Alguns troços de caminhos agrícolas serão submergidos pela albufeira e a área de estudo
interseta ainda a estrada municipal EM629 e a antiga EN314, desclassificada no PRN2000 e
sob a jurisdição da CMVF.
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No entanto, as infraestruturas projetadas encontram-se fora da zona de respeito definida
pela alínea vv) do art. 3.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado
pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril (faixa de terreno de 150 m para além de zona de
servidão “non aedificandi”), e não dispõem de acesso para as estradas sob jurisdição da IP.
Relativamente a infraestruturas da rede elétrica, a área de estudo do projeto interfere com
infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública,
todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à EREDES. Desta forma, as intervenções no âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a
respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo
sob as infraestruturas da RESP.
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5

DESCRIÇÃO DO PROJETO

5.1

BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS

As obras pormenorizadas no âmbito do presente Projeto incluem a barragem da Redonda
das Olgas, os respetivos órgãos hidráulicos, de desvio da ribeira, de segurança e de
exploração, o acesso ao coroamento, que constitui o acesso definitivo à barragem, o acesso
à câmara de manobras de jusante e os restabelecimentos de caminhos interferidos pela
Albufeira.
A barragem da Redonda das Olgas implanta-se na ribeira Redonda, cerca da cota (458), e é
parte integrante do aproveitamento hidroagrícola de Freixiel, situado na envolvente da
povoação de Freixiel.
A bacia hidrográfica tem 17,3 km2 na secção de implantação da barragem com altitudes
variáveis entre os 763 e 460 m. A bacia é constituída por duas linhas de águas principais, a
Ribeira do Vimieiro e a Ribeira dos Brunais, que afluem à secção da barragem. O declive
médio obtido para a bacia foi de 13,6% com base no modelo digital do terreno e matriz de
declives da bacia hidrográfica representado na Figura 5.1.
Na secção da barragem, o escoamento anual médio é de cerca de 4,21 hm3.

Figura 5.1 – Modelo digital do terreno e matriz de declives da bacia hidrográfica da barragem
das Olgas.
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O vale de implantação da obra tem um perfil assimétrico, sendo o encontro esquerdo mais
íngreme do que o encontro direito. À cota de pleno armazenamento (479,0) a área inundada
é de 2,5 km2 e o volume armazenado de 1,91 hm3.
No local de implantação da barragem e dentro da área da respetiva albufeira dominam as
formações rochosas graníticas, leucocratas de grão médio a grosseiro (Foto 5.1). O maciço
rochoso com continuidade encontra-se coberto por solos residuais arenosos e areno-siltosos
de coloração acastanhada, não plásticos ou de baixa plasticidade, cuja espessura máxima
se estima não ultrapassar 2,0 a 3,0 m.

Maciço granítico (vertente esquerda, cotas superiores,
montante do eixo)

Maciço granítico (vertente direita, cotas inferiores,
jusante do eixo)

Foto 5.1 – Afloramentos rochosos de natureza granítica.

O saneamento dos terrenos para a implantação dos maciços estabilizadores e do núcleo de
betão betuminoso da barragem implicará a remoção de material aluvionar e coluvionar no
centro do vale, solo residual nos encontros e, em alguns trechos, a franja superficial do
maciço rochoso muito alterado. Para o núcleo de betão betuminoso prevê-se que o
saneamento chegue a atingir 4,0 m de profundidade na zona central do vale, e, nos
encontros, cerca de 1,0 m; e que para fundação dos maciços estabilizadores sejam
saneadas espessuras da ordem dos 3,0 m no centro do vale e, nos encontros, de cerca de
0,5 m.
O perfil-tipo da barragem é de aterro de solos essencialmente arenosos com cortina
impermeabilizante interior de betão betuminoso. A altura máxima da barragem acima do
terreno natural é de 22 m e, acima do plano de fundação, de 26 m. Na Figura 5.2
apresenta-se o perfil tipo da Barragem da Redonda das Olgas.
O coroamento, localizado à cota 481,5, tem uma largura de 7,0 m e um desenvolvimento de
cerca de 345 m, sendo o seu traçado retilíneo.
Os taludes exteriores têm inclinações de 1:2,5 (V:H), a montante e a jusante de 1:2,5 (V:H) e
1:2 (V:H), respetivamente, acima e abaixo da cota do coroamento do pé de jusante de
enrocamento (470).
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Figura 5.2 – Perfil-tipo da barragem Redonda das Olgas. Fonte: Projeto de Execução.
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O talude de montante é protegido contra a ação erosiva da ondulação na albufeira por uma
camada de enrocamento arrumado. O talude de jusante tem um revestimento semelhante,
com menor espessura, com função de proteção contra a ação erosiva dos agentes
meteorológicos.
Quanto ao zonamento interno da barragem, a cortina interior em betão betuminoso, com
funções essencialmente impermeabilizantes, é central, simétrica e vertical e tem o
coroamento à cota 480,5. A cortina interior é confinada por aterros de taludes verticais
(zonas de transição), de igual largura (1,25 m) a montante como a jusante.
A cortina foi definida com uma espessura constante e igual a 0,50 m e as zonas de
transição, construídas em simultâneo, com espessuras constantes e iguais a 1,25 m.
No contato com a fundação, sob o maciço estabilizador de jusante, existe um filtro com
espessura de 0,5 m que se prolonga sub-horizontalmente até ao pé da barragem. Os
caudais percolados pela fundação e corpo da barragem são coletados e transportados para
o pé de jusante da barragem por drenos transversais, nomeadamente, na margem direita,
ao Pk 0+90 (T1), adjacente à galeria do sistema de desvio provisório, descarga de fundo e
tomada de água, ao Pk 0+135 (T2), e na zona central do vale (T3), entre o Pk 0+160 e
0+172,5. À saída de cada uma destas valas transversais haverá um medidor de caudal.
Os materiais a empregar nos maciços estabilizadores do corpo da barragem Redonda das
Olgas serão obtidos a partir da exploração de manchas de empréstimo localizadas dentro do
perímetro a inundar pela futura albufeira da Barragem. Os materiais correspondem aos
solos aluvio-coluvionares e ao horizonte de alteração do maciço granítico que, atendendo às
respetivas características geotécnicas e localização, foram sistematizados em 6 manchas de
empréstimo – A a F – todas localizadas abaixo da cota do NPA de projeto (479,00), e acima
da cota (465,40) do nível de água na albufeira para a cheia de dimensionamento do desvio
provisório (T=20 anos). Os volumes exploráveis ascendem os 276 000 m3, perfazendo, por
excesso, as necessidades de material para os aterros estabilizadores.
Os materiais a obter fora da área da futura albufeira correspondem aos materiais rochosos
para os enrocamentos de proteção, às britas para os drenos e às areias para os filtros, que
serão provenientes de pedreiras em exploração, nomeadamente da pedreira Capsfil, a
menos de 2 km do eixo da barragem, na Curva da Nogueira.
A cortina de betão betuminoso a aplicar no interior da barragem Redonda das Olgas será
fabricada com betão B60 a B65, agregados graníticos e filler. Os materiais das zonas de
transição que confinam com a cortina de betão betuminoso proveem de rocha sã, sendo
constituídos por mistura de seixo e areia, sem finos.
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O corpo do aterro foi dotado de uma contraflecha com um valor máximo, na zona de maior
altura dos aterros, igual a 0,23 m. Este valor reduz-se em direção aos encontros onde a
contraflecha é nula.
No que se refere aos terrenos de fundação, estes são compostos por granitos de grão
médio a grosseiro. No centro do vale, o maciço apresenta-se tendencialmente muito
fraturado e com baixos RQD (<50%), melhorando abaixo dos 30 m. Nos encontros,
sobretudo nas cotas mais altas, exibe melhores características praticamente desde a
superfície do terreno natural, encontrando-se pouco a moderadamente alterado e fraturado
e com RQD superiores a 50%. O horizonte de solos é reduzido e irregular, correspondendo
a depósitos aluvio-coluvionares no centro do vale e a pequenas zonas de deposição de
solos residuais ao longo dos encontros.
A implantação da barragem requer o saneamento de solos e do horizonte mais
descomprimido do maciço rochoso, assegurando o correto e adequado encastramento do
núcleo e dos maciços estabilizadores. Os órgãos hidráulicos serão fundados em maciço
rochoso com as adequadas características geotécnicas.
As características de fracturação do maciço, a oxidação das paredes das fraturas ou mesmo
do próprio maciço, bem como as permeabilidades mais elevadas registadas em alguns
trechos motivaram a definição de um tratamento de impermeabilização para a fundação.
Preconizou-se, pois, a realização do tratamento de impermeabilização por injeção de caldas
de cimento, de forma a assegurar a estanquidade da fundação. O tratamento de
impermeabilização encontra-se representado esquematicamente na Figura 5.3.
A cortina de injeções será executada a partir do terreno natural e estender-se-á, em cada
encontro, cerca de 20 m além da linha de interceção do NMC com o terreno natural. Em
profundidade, ao longo da fundação da barragem, estima-se que as injeções tenham um
comprimento máximo entre 18,0 a 20,0 m.
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Figura 5.3 – Barragem da Redonda das Olgas. Esquema do tratamento da fundação. Perfil longitudinal. Fonte: Projeto de Execução.
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O descarregador de cheias (Figura 5.4) da barragem Redonda das Olgas será implantado
na margem esquerda e será constituído por:


soleira descarregadora tipo labirinto, com dois módulos, com crista à cota do NPA
(479);



canal de descarga;



bacia de dissipação de energia, do tipo IV, do BUREC.

Figura 5.4 – Barragem da Redonda das Olgas. Descarregador de cheias. Planta e perfil. Fonte:
Projeto de Execução.

A soleira descarregadora tem uma largura efetiva de descarga de cerca de 50,0 m e é
composta por dois módulos de labirinto, com  = 11º e p = 3,50 m.
Em relação ao amortecimento da onda de cheia de dimensionamento (Q = 138 m3/s para
t = tc e T = 2 000 anos) na albufeira, verifica-se que o caudal máximo descarregado é de
80,5 m3/s para uma carga hidráulica sobre a crista da soleira de cerca de 1,0 m, a que
corresponde um nível de máxima cheia (NMC) na albufeira à cota 480,01.
Foi também verificada a capacidade de vazão do descarregador de cheias para uma cheia
correspondente à cheia de verificação, obtida através da majoração de 1,2 dos caudais
correspondentes à cheia de projeto. Verificou–se que o caudal máximo descarregado
correspondente à afluência da cheia de verificação é de 96,7 m3/s para uma carga hidráulica
sobre a crista da soleira de 1,18 m (480,18).
O canal de descarga a jusante da soleira em labirinto é constituído pelos seguintes troços:


troço convergente entre a soleira (largura de cerca de 14 m) e o trecho do canal de
descarga retangular com seção constante (largura de 3,5 m), com 25 m de extensão
e inclinação de 15%;
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troço retangular com 3,5 m de largura, extensão de cerca de 38 m e inclinação de
10%;



troço retangular com 3,5 m de largura, extensão de cerca de 50 m e inclinação de
22%;



troço de transição para a bacia de dissipação, divergente em planta, com curva de
raio de 68 m, em perfil, e extensão de 16 m.

A jusante do canal, uma solução de bacia de dissipação por ressalto tipo IV promove a
dissipação de energia do escoamento.
A obra de desvio provisório inclui as pré-ensecadeiras de montante e jusante, a
ensecadeira incorporada no corpo da barragem, a galeria e sua seção de entrada, e a
estrutura de dissipação a jusante.
A galeria de desvio apresenta uma seção composta constituída por uma parte retangular na
base com largura de 2,40 m e altura de 1,30 m e uma parte semicircular na parte superior
com diâmetro de 2,40 m (Figura 5.5) . A galeria tem um comprimento de cerca de 107 m,
com uma inclinação de 3%.

Figura 5.5 – Barragem da Redonda das Olgas. Seção da galeria de derivação provisória. Fonte:
Projeto de Execução.

As dimensões da galeria foram definidas de modo a ser visitável em fase de exploração e a
acomodar a conduta de descarga de fundo, deixando o espaço livre necessário às eventuais
operações de substituição de trechos da conduta.
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O circuito hidráulico da descarga de fundo, que resulta da adaptação em segunda fase do
desvio provisório, e em parte comum ao da tomada de água, é constituído por:


grade grossa de betão à entrada;



grade fina de proteção do orifício de entrada;



orifício instalado na base torre de manobra com a soleira à cota 460 e dimensões de
0,9 x 1,2 m2 (LxH) para instalação de comporta ensecadeira (segurança e operações
de manutenção) e comporta do tipo vagão acionada por um servomotor instalado no
topo da torre, à cota 481,50;



conduta circular de DN700, comum à tomada de água, com cerca de 107 m de
extensão até à derivação para a válvula de jato oco (DN 400) que promoverá a
devolução da água à ribeira.

Na torre de tomada de água foram considerados dois níveis de captação, um à cota 465,5
e outro à cota 473,0.
A cota da soleira do primeiro nível de tomada de água (465,5) foi posicionada 0,5 m acima
da cota estimada para a acumulação de sedimentos ao fim de 50 anos de exploração.
O segundo nível de tomada de água foi estabelecido à cota 473, o que corresponde a cerca
de metade do volume útil (cota 474,5).

Figura 5.6 – Barragem da Redonda das Olgas. Torre de tomada de água e descarga de fundo.
perfil longitudinal. Fonte: Projeto de Execução.

Os circuitos hidráulicos das tomadas de água, são parcialmente comuns ao da descarga de
fundo, e são constituídos por:


dois orifícios (o primeiro com soleira à cota 465,50 m e, o segundo, à cota 473), com
dimensões de 0,80 x 1,00 m2 (LxH); para obturação de cada orifício será instalada
uma comporta vagão acionada por um servomotor instalado no topo da torre, à cota
481,50 m; a montante, será instalada uma grelha metálica de proteção, onde
utilizando as mesma peças fixas se poderá instalar uma comporta ensecadeira para
operações de manutenção da comporta principal da tomada de água;



conduta de aço DN700 e cerca de 107 m de extensão, comum à descarga de fundo;
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derivação para conduta DN700 para ligação futura à rede de rega; este circuito inclui
ainda uma válvula de borboleta DN700 e um medidor de caudal ultrassónico DN700.

O circuito de derivação do caudal ecológico constituirá uma picagem na conduta DN400
da descarga de fundo da barragem e será constituído pelos seguintes equipamentos:


Medidor de caudal eletromagnético DN100;



Válvula de cunha DN100;



Válvula de agulha para controlo dos caudais DN100 com cilindro ranhurado.

A albufeira criada pela barragem inundará alguns caminhos agrícolas, pelo que foi previsto o
seu restabelecimento, assim como a implementação do caminho de acesso ao
coroamento, (Figura 5.7) cuja memória do projeto se apresenta no Volume II - Acessos. O
acesso ao coroamento da barragem da Redonda das Olgas tem uma extensão total de 1084
m e inicia-se ao km 77 da EN 314, aproximadamente à cota 473,5 m.
O acesso à câmara de manobras de jusante da descarga de fundo e tomada de água tem
uma extensão total prevista de 278 m e o restabelecimento dos caminhos interferidos pela
albufeira, de 1868 m. O restabelecimento contorna a albufeira pela margem esquerda e liga
a um caminho agrícola existente que conduz à EN314 (Samões).

Figura 5.7 – Barragem da Redonda das Olgas. Caminhos de acesso ao coroamento. Fonte:
Projeto de Execução.
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O perfil transversal proposto para o caminho de acesso ao coroamento da barragem é
constituído por uma faixa de rodagem com 3,0 m, ladeada por bermas direitas com 0,5 m
(Figura 5.8). Para o acesso à câmara de manobras de jusante e restabelecimento dos
caminhos interferidos pela albufeira o perfil transversal é constituído por uma faixa de
rodagem com 2,5 m.

Figura 5.8 – Barragem da Redonda das Olgas. Secção tipo dos acessos. Fonte: Projeto de
Execução.

A estrutura preconizada para os pavimentos é a seguinte:
Caminhos Tipo I (caminho de acesso ao coroamento da barragem)


Camada de desgaste em betão betuminoso (betume 35/50), com 5 cm de espessura
sobre rega de impregnação com emulsão betuminosa.



Camada granular de base, em agregado britado de granulometria extensa (0-40),
com 20 cm de espessura.



Camada granular de sub-base, em agregado britado de granulometria extensa (060), com 25 cm de espessura.
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Caminhos Tipo II (acesso à câmara de manobras de jusante e restabelecimento dos
caminhos interferidos pela albufeira) 

Rega de impregnação com emulsão betuminosa;



Camada granular de base, em agregado britado de granulometria extensa (0-40),
com 20 cm de espessura.



Camada granular de sub-base, em agregado britado de granulometria extensa (060), com 25 cm de espessura.

A inclinação projetada para os taludes é de 1/1,5 (V/H), quer em aterro quer em escavação.
Em seguida resumem-se as principais características do Aproveitamento.
LOCALIZAÇÃO
Local..............................................................................

Freixiel

Freguesia ......................................................................

Samões

Concelho .......................................................................

Vila Flor

Distrito ...........................................................................

Bragança

HIDROLOGIA
Linha de água ...............................................................

Ribeira Redonda

Superfície da bacia hidrográfica ...................................

17,30 km2

Precipitação média na bacia .........................................

689 mm

Volume Anual médio afluente .......................................

4,20 hm3

Caudal máximo de cheia (T=20 anos) .........................

58 m³/s

Caudal máximo de cheia (T=50 anos) ..........................

74 m³/s

Caudal máximo de cheia (T=2000 anos) ......................

138 m³/s

Caudal máximo de cheia (Cheia de verificação) ..........

166 m³/s

ALBUFEIRA
Nível de pleno armazenamento (NPA) .........................

(479)

Nível de máxima cheia (NMC); T=2000 anos ...............

(480)

Nível mínimo de exploração .........................................

(467)

Capacidade total da albufeira (NPA) ............................

1,90 hm3

Capacidade útil da albufeira .........................................

1,80 hm3

Superfície inundada (NPA) ...........................................

265 768 m2

BARRAGEM
Solução tipo: Barragem ...............................................

Aterro com núcleo de betão
betuminoso

Folga em relação ao NPA .............................................

2,50 m

Folga em relação ao NMC ............................................

1,50 m

Comprimento do coroamento da barragem ..................

360 m
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Cota do coroamento .....................................................

(481,50)

Altura máxima da barragem acima do leito ..................

22 m

Altura máxima da barragem acima da fundação ..........

26 m

Largura do coroamento da barragem ...........................

7,0 m

Inclinação do paramento de montante .........................

1/2,50 (V/H)

Inclinação do paramento de jusante .............................

1/2,50 (V/H)

DESCARREGADOR DE CHEIAS
Localização ...................................................................

Margem esquerda

Tipo ...............................................................................

Em

canal,

com

soleira

tipo

labirinto e bacia de dissipação
tipo IV do BUREC
Cota da soleira descarregadora....................................

(479)

Número de módulos da soleira .....................................

2

Desenvolvimento total da soleira ..................................

50 m

Caudal Amortecido (cheia de Projeto: T=2000 anos)...

80,5 m3/s

Carga sobre a soleira (cheia de Projeto) ......................

1,00 m

Carga sobre a soleira (cheia de verificação) ................

1,20 m

Comprimento do canal (em planta; desde a soleira até ao

100 m

início da bacia de dissipação) .......................................
Largura do canal ...........................................................

Trecho convergente: entre 14 e
3,5 m
Secção corrente: 3,5 m
Trecho divergente: entre 3,5 e 6
m

Comprimento da bacia de dissipação ...........................

16 m

Largura da bacia de dissipação ....................................

6,0 m

DESCARGA DE FUNDO
Solução .........................................................................

Galeria de derivação provisória

Caudal máximo (NPA) ..................................................

1,75 m3/s

Cota da soleira à entrada..............................................

(460)

Diâmetro da conduta .....................................................

700 mm

Comprimento da galeria................................................

107 m

Controlo à entrada ........................................................

comporta vagão

Controlo à saída ............................................................

válvula de jato oco DN 400
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TOMADA DE ÁGUA
Solução .........................................................................

Conduta instalada na galeria de
desvio provisório (o mesmo
circuito que a descarga de
fundo)

com

uma

torre

de

tomada a montante
Nº de tomadas de água ................................................

2

Cota da soleira da tomada ............................................

(465,50 e 473,00)

Diâmetro da conduta .....................................................

700 mm

Comprimento da galeria ...............................................

107 m

Controlo à entrada ........................................................

comporta de vagão

CAMINHO DE ACESSO AO COROAMENTO
Perfil Transversal:
Secção corrente ..........................................
Desenvolvimento ..........................................................

0,5+3+0,5
1 084 m

RESTABELECIMENTOS DE DAMINHOS AGRÍCOLAS
Perfil Transversal:
Secção corrente ..........................................
Desenvolvimentos totais ...............................................

5.2
5.2.1

0,5+2,5+0,5
2 146 m

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE FREIXIEL
Descrição geral da área beneficiada

O Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel desenvolve-se a cerca de 9 km (para poente) de
Vila Flor, integrando principalmente terrenos de várzeas nas proximidades das povoações
de Freixiel e Vieiro, nas margens da ribeira Redonda e da ribeira da Cabreira, e noutras
linhas de água, das quais se destacam a ribeira do Pilão e um afluente do Tua.
A origem de água para rega será a albufeira criada pela barragem Redonda das Olgas, a
construir na ribeira Redonda, no local das Olgas.
A água para benefício do Aproveitamento Hidroagrícola será aduzida por forma a permitir
que seja implementada uma rede de rega gravítica, embora com abastecimento de água
sob pressão.
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O perímetro de rega, com um total de 570 ha ficará dividido em dois blocos distintos:


Bloco de Freixiel, localizado a sul, nas proximidades da povoação de Freixiel com
uma área beneficiada de 412 ha;



Bloco do Vieiro, localizado a norte, a nascente da povoação de Vieiro, beneficiando
uma área de 158 ha.

Mais de 50 % da área em estudo tem uma aptidão moderada a marginal para a agricultura.
Contudo, existe localmente um grande interesse para a agricultura, especialmente para a
cultura da vinha e culturas arbóreas mais resistentes à seca.
Neste contexto, a maioria dos solos tem aptidão moderada para o regadio preconizado,
podendo, contudo, realizar-se práticas, como a modelação do terreno e fertilização, de
forma a melhorar a qualidade dos solos.
A área do aproveitamento hidroagrícola de Freixiel encontra-se localizada entre as cotas
292 e 494 m, sendo que 75 % da área do perímetro se encontra entre as cotas 320 e 380 m.
A cota média na área do bloco de Vieiro é de 375,4 m, variando entre 292 e 456 m. Na zona
de Freixiel, as cotas altimétricas variam entre 317 e 494 m, sendo a cota média de 357,8 m.
Na delimitação do perímetro houve o cuidado de não incluir zonas muito elevadas para
permitir a distribuição gravítica com pressão. No entanto, nas zonas este do bloco de Vieiro
e norte do bloco de Freixiel, existem cotas até 494 m, onde não se garante a pressão
mínima estabelecida.
A área em estudo apresenta um relevo relativamente acentuado, com um declive médio de
14,5 % e de 12,0 % no bloco do Vieiro e no bloco de Freixiel, respetivamente.
No entanto, 16,4 % da área total do perímetro apresenta declives inferiores a 5 %, o que
permite a rega por aspersão, e mais de 90 % da área apresenta declives inferiores a 25 %,
pelo que se pode considerar que o perímetro tem boa aptidão para utilização da rega gotaa-gota.
O projeto divide-se nas seguintes obras principais (ver Figura 5.9):
– Adutor;
– Estação de filtração;
– Rede de rega;
– Rede viária.
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Figura 5.9 – Apresentação do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel.

Circuito hidráulico principal – adutor

5.2.2

A conduta principal ou adutor será instalada inicialmente na margem direita da ribeira. O seu
traçado cruza a EM 629 no início do bloco de Freixiel, segue para norte contornando o
cabeço da Sapinha, cruza a EN 314-1 na zona de S. Domingos, dirigindo-se para o bloco do
Vieiro. No início dos dois blocos de rega iniciam-se as respetivas redes secundárias de rega.
O adutor apresenta um comprimento total de 4 322 m e tem as seguintes características:
– material ................................................. PEAD (MRS 100) com soldadura topo a topo
– diâmetro nominal ......................................................................... 710 + 560 + 500 mm
– comprimento ............................................................................... 1993 + 722 + 1607 m
5.2.3
5.2.3.1

Estação de filtração
Pressupostos e objetivos

Nas redes de rega sob pressão equipadas com hidrantes, como é o caso do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, reveste-se de particular importância o problema de filtração de
água.
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Com efeito, os órgãos de exploração destas redes, nomeadamente os equipamentos das
válvulas hidráulicas de regulação, são sensíveis aos sólidos em suspensão, sendo
facilmente colmatados. A obturação pode ser provocada por partículas minerais como areia,
limo, argila, e partículas orgânicas, nomeadamente algas, restos de animais e plantas.
A origem da água é proveniente da albufeira que irá ser criada pela Barragem Redonda das
Olgas. Em geral, a qualidade da água das albufeiras, varia ao longo do ano sendo de
esperar sobretudo a presença de partículas orgânicas. Já no que se refere ao seu teor de
sais, de acordo com a experiência existente, será insuficiente para causar obturações.
Assim, no que se refere aos aspetos qualitativos, foram apenas consideradas as partículas
minerais e as orgânicas para efeitos de conceção da estação de filtração a instalar.
Com a estação de filtração pretende-se alcançar os seguintes objetivos:
– Dotar a rede coletiva de rega de equipamento de proteção para os órgãos e
equipamentos hidráulicos instalados a jusante do sistema de filtração (válvulas de
seccionamento, ventosas, hidrantes, com os respetivos limitadores de caudal,
reguladores de pressão e contadores), de modo a prevenir danos causados por
elementos em suspensão na água de rega, diminuindo os riscos de obturação dos
mesmos e reduzindo os custos de manutenção;
– Reduzir a acumulação de sedimentos no interior das condutas constituintes da rede
de rega, as quais diminuem a secção interior das condutas, aumentando as perdas
de carga e reduzindo os caudais transportados;
– Distribuir água com boa qualidade, viabilizando a instalação de equipamentos de
rega localizada, através da redução de custos de investimento em equipamento de
filtração pelo agricultor.
No presente caso não é possível instalar a estação de filtração imediatamente a jusante da
barragem. Com efeito, nesta situação não seria possível disponibilizar a pressão mínima
necessária para o bom funcionamento dos filtros. Assim, optou-se por considerar a
instalação da estação de filtração a cerca de 1 172 m a jusante da barragem.
5.2.3.2

Critérios de dimensionamento

Relativamente ao caudal nominal do sistema de filtração, adotou-se uma capacidade de 100
% do caudal de dimensionamento da rede de rega. Em caso de avaria de um dos filtros, o
caudal garantido pelos restantes filtros deverá ser pelo menos de 80 % do caudal total,
cobrindo praticamente as necessidades de rega.
A função do sistema de filtração é reter as partículas sólidas em suspensão na água de
rega, de origem mineral ou orgânica, de dimensões superiores aos admitidos pelos
equipamentos da rede secundária. A filtração necessária ao nível da rede de rega terciária,
ou seja, a jusante da boca de rega será da responsabilidade do agricultor.
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De acordo com este conceito, afigura-se necessário assegurar um grau de filtração igual a
1000 micras (1,0 mm), valor suficiente para garantir a proteção dos equipamentos da rede.
No local onde se prevê a instalação da estação de filtração esperam-se as seguintes
pressões:
– Pressão mínima (ao Nível Mínimo de Exploração) – 40,9 m.c.a;
– Pressão máxima – 57,1 m.c.a.
5.2.3.3

Equipamento

Os filtros terão limpeza automática por atuação hidráulica e serão instalados em paralelo,
para uma pressão de serviço máxima de 10 bar (1,0 MPa). Considera-se a adoção de filtros
todos iguais para facilidade da manutenção.
Os filtros terão as seguintes características dimensionais principais:
– Caudal de dimensionamento: 1 944 m3/h (540 l/s);
– Caudal mínimo requerido na estação: 1 944 m3/h;
– Nº de filtros: 6
– Diâmetro da entrada/ saída do filtro: 250 mm (10”);
– Diâmetro dos coletores principais (a montante e jusante dos filtros): 600 mm;
– Caudal nominal do filtro: 324 m3/h;
– Grau de filtração: 1000 micras (1,0 mm);
– Caudal de dimensionamento da estação: 1 944 m3/h;
– Caudal de dimensionamento da rede garantido com 1 filtro fora de serviço: 1 620
m3/h;
– % do Caudal de dimensionamento da rede garantido com 1 filtro fora de serviço: 83
%;
– Cota piezométrica máxima sobre os filtros: 479.00;
– Cota piezométrica mínima sobre os filtros: 462.88;
– Cota de implantação dos filtros (cota do eixo dos filtros): 421.94
– Pressão máxima de funcionamento= 479.00 -421.94 = 57.06 mca (5.7 bar);
– Pressão mínima de funcionamento= 462.88 – 421.94 = 40.94 mca (4,1 bar);
– Suporte da malha filtrante: em aço inoxidável.

38

Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

5.2.3.4

Constituição e funcionamento dos filtros de malha

Os filtros de malha com acionamento hidráulico são constituídos por um corpo exterior em
aço carbono, no qual se alojam três câmaras distintas:
– Câmara de pré-filtração: câmara inicial junto à entrada de água, com uma malha
grossa para reter as partículas de maior dimensão;
– Câmara de filtração, com uma malha fina (correspondente ao grau de retenção de
partículas desejado e no interior do qual se encontra um coletor com bocais que
permitem a sucção dos detritos);
– Câmara de limpeza, na qual se desloca um pistão, para permitir um diferencial de
pressão e a limpeza automática da malha filtrante fina.
O processo de filtração inicia-se com a entrada da água bruta, através do coletor de entrada,
para a câmara de pré-filtração onde os elementos de maiores dimensões são retidos,
protegendo o filtro de malha fina a jusante. A água passa então do interior para o exterior da
malha filtrante fina, ficando os detritos retidos no seu interior. A acumulação gradual de
resíduos provoca um diferencial de pressão entre a superfície interior e exterior da malha
fina.
Quando este diferencial de pressão excede um valor pré-definido (no máximo 5 m.c.a.)
inicia-se o ciclo de limpeza automática. O sistema de limpeza automático é essencialmente
constituído por uma turbina que se encontra ligada a um “scanner” no qual estão instaladas
boquilhas ocas munidas de escovas. O “scanner”, quando acionado pela turbina, têm
movimento espiral permitindo deste modo que as escovas das boquilhas raspem a
totalidade da superfície interior da malha filtrante, e que as boquilhas aspirem os detritos
depositados no interior da malha.
O processo de autolimpeza consiste na abertura de uma válvula de drenagem que origina
um diferencial de pressão entre o exterior (pressão atmosférica) e o interior do filtro (pressão
de trabalho), o que cria um forte fluxo de água para fora do filtro devido à pressão no
sistema.
Este caudal de lavagem passa através da turbina, e a perda de pressão na câmara da
turbina provocam o movimento em espiral do “scanner” de limpeza, permitindo a limpeza da
malha
filtrante. Quando o primeiro ciclo da limpeza termina, inicia-se um segundo ciclo de limpeza
quando o “scanner” retorna até a sua posição original, através da ação de um pistão. Os
dois ciclos de limpeza demoram cerca de 30 segundos.
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5.2.3.5

Edifício

Tendo em consideração as condições climatéricas existentes na região, nomeadamente as
baixas temperaturas registadas no inverno, previu-se a instalação dos filtros no interior de
um edifício (caseta).
O edifício ocupará em planta uma área de cerca de 11,6 x 5,0 m2 (dimensões exteriores) e
terá uma altura máxima (pé direito) de 4,0 m acima do pavimento.
Interiormente, o edifício da estação de filtração albergará numa única área os equipamentos
hidromecânicos, nomeadamente as tubagens e respetivos acessórios em aço, as válvulas
de seccionamento manuais e respetivas juntas de desmontagem, os filtros e acessórios
diversos e o guincho diferencial, instalado em monocarril.
O edifício proposto é de cariz industrial e caracteriza-se, do ponto de vista formal, por um
jogo simples de volumes perfeitos e linhas retas. Em termos de projeto, o edifício cumpre,
no essencial, as exigências programáticas e funcionais aplicáveis a um edifício desta
natureza, nomeadamente as imposições relacionadas com operacionalidade, acessibilidade,
manutenção e relação com a envolvente.
O edifício destaca-se pela sua pequena dimensão e volumetria cega, que é trabalhada do
ponto de vista da iluminação natural (ver Figura 5.10 e Figura 5.11).
Em termos de acabamentos interiores, dada a natureza do edifício, propõem-se materiais de
elevada resistência e reduzida manutenção, nomeadamente paredes e tetos rebocados com
tinta plástica.
Relativamente aos acabamentos exteriores, foi dada particular atenção ao tratamento visual
das fachadas, propondo-se a aplicação de materiais de qualidade e com manutenção
reduzida, designadamente rebocos hidrófilos com apontamentos de cor.
A cobertura será revestida com isolamento térmico e painéis metálicos com ondulação
trapezoidal, solução considerada versátil e economicamente vantajosa face à dimensão do
vão da cobertura.
Em termos estruturais, o edifício da estação elevatória será, essencialmente, constituído por
soleiras de fundação, paredes laterais e vigas e laje de cobertura.
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Figura 5.10 – Estação de filtração. Planta. Fonte: Projeto de Execução.

Figura 5.11 – Estação de filtração. Corte. Fonte: Projeto de Execução.
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5.2.3.6

Circuitos hidráulicos

O edifício das estações de filtração foi projetado para albergar 6 filtros de malha com eixo
horizontal e respetivos circuitos hidráulicos individuais.
O coletor de alimentação dos filtros será constituído por uma conduta em aço carbono DN
600 onde são efetuadas picagens flangeadas DN 250 para alimentação dos filtros.
Para isolamento e proteção dos filtros, os circuitos individuais serão equipados, a montante
e jusante, com válvulas de borboleta para aperto entre flanges, tipo “Wafer” (DN 250).
5.2.4
5.2.4.1

Rede de rega
Critérios e parâmetros de dimensionamento da rede de rega

Métodos de rega
O método de rega a utilizar ao nível da parcela não pode, nem deve ser imposto,
dependendo da opção de cada agricultor. No entanto, analisando as características
específicas do perímetro de Freixiel, que é característico dos perímetros de Trás-os-Montes,
pode concluir-se que a tecnologia de rega que melhor se adapta à realidade do local e que
deverá, por isso, ser adotada será a baseada nos métodos de rega em pressão,
nomeadamente a rega localizada.
Nas culturas permanentes (olival, amendoal e vinha) e hortícolas destaca-se o sistema tipo
“gota-a-gota”. Nas parcelas com prados, a rega por aspersão também poderá ser utilizada,
recorrendo-se a sistemas tipo “cobertura total” ou ramais móveis.
Considerando a boa experiência resultante de outros aproveitamentos hidroagrícolas em
funcionamento na região norte e centro, e uma vez que, do ponto de vista topográfico, tal é
possível, será adotada uma rede de distribuição de água totalmente gravítica, sem
quaisquer encargos anuais de bombagem.
Necessidades de água para rega
As necessidades totais de água para rega correspondem ao volume total de água que será
necessário garantir para a satisfação das necessidades hídricas úteis tendo em
consideração as eficiências de rega.
As necessidades de rega totais correspondem, assim, aos quantitativos que será necessário
garantir na albufeira, de forma a regar a zona pretendida ocupada pelo modelo cultural
previsto no perímetro de rega.
Neste contexto, considerando as eficiências a aplicar, as necessidades de rega totais em
ano crítico variam entre 98,3 mm/ano para o olival e 807,7 mm/ano, para os prados (ver
Quadro
5.1).
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Quadro 5.1– Necessidades de rega totais no perímetro de Freixiel (mm).
Ano médio
Culturas

Ano crítico

Área (%)
Julho

Ano

Julho

Ano

Olival

25

19,0

64,7

42,3

98,3

Amendoal

20

109,9

215,2

113,2

271,7

Vinha

35

52,6

155,5

64,4

188,1

Batata

15

195,3

444,8

204,4

531,3

Prado permanente

5

203,0

709,5

232,1

807,7

84,6

215,8

98,0

264,8

Média ponderada

Quanto ao total ponderado, que tem em conta a área percentual ocupada por cada cultura
no perímetro de rega, as necessidades de rega totais em ano crítico rondam os 264,8
mm/ano, com uma média de 98,0 mm em julho.
Horário de rega
O horário de rega, que depende do tipo de sistemas de rega existente e do tipo de estrutura
da propriedade, determina o tempo máximo de utilização dos hidrantes. Tendo em conta os
sistemas de rega preconizados - gota-a-gota e uma pequena parte em aspersão considerou-se que são suficientemente automatizáveis para permitir um único horário de
rega dilatado.
Assim, o horário de rega considerado foi de 6 dias/semana e 20 horas por dia durante o mês
de ponta (julho), o que corresponde a um tempo máximo de utilização da rede, em período
de ponta, de 540 horas/mês (20 horas/dia x 27 dias). Deste modo, visto que o mês de julho
tem uma duração total de 744 h, prevê-se que o rendimento de utilização das redes de rega
seja de 72,6 % (540 / 744 = 0,726).
Caudais de dimensionamento
O caudal de dimensionamento das bocas de rega é função das necessidades de água das
culturas e do tempo máximo de utilização em período de ponta. É de referir que, tendo em
conta os reduzidos valores de necessidade de água ponderado, se considerou, para efeitos
de dimensionamento, os valores das necessidades hídricas da segunda cultura mais
exigentes, a batata, em ano seco. Note-se que o prado, a cultura mais exigente, tem uma
representação residual no perímetro de rega.
No Quadro 5.2 apresentam-se os valores dos caudais específicos obtidos para o
dimensionamento das bocas de rega.
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Quadro 5.2 – Caudais de dimensionamento na boca de rega.
Dotação útil
(julho, ano seco)
(m3/ha)
1748

Ea (%)

Dotação na boca
de rega
(m3/ha)

Caudal fictício
contínuo
(l/s/ha)

Caudal
específico
(l/s/ha)

89,5

1953

0,73

1,00

O caudal máximo atribuído a cada boca de rega é definido tendo em consideração as
culturas previstas e a dimensão da unidade de rega beneficiada. No entanto, é geralmente
superior ao caudal fictício contínuo, de modo a permitir a rega da cultura mais exigente, e de
forma a dar ao agricultor um certo grau de liberdade na organização das suas regas.
A relação entre o caudal nominal atribuído a cada boca de rega e o caudal fictício contínuo é
um indicador do “grau de liberdade” que o agricultor terá na programação da rega.
Tendo em consideração os critérios referidos anteriormente e as áreas das unidades de
rega, estabeleceram-se 8 classes de caudal para as bocas de rega (Quadro 5.3), tendo-se
considerado os valores para os limitadores de caudal habitualmente utilizados em projetos
anteriores. Considerou-se que o caudal mínimo da boca de rega é de 5 m3/h.
Quadro 5.3 – Classes de boca de rega.
Caudal
máximo

Área
dominada
Classe
máxima
(ha)
(m3/h) (l/s)

5.2.4.2

Caudal específico
(l/s/ha)
mínimo

máximo

Graus de
liberdade

1

5

1,4

1,26

1,10

-

1,5 -

2

7

1,9

2,04

0,95

1,43

1,3 - 2,1

3

10

2,8

2,91

0,95

1,30

1,3 -1,8

4

12

3,3

3,49

0,95

1,11

1,3 -1,5

5

15

4,2

4,37

0,95

1,16

1,3 -1,6

6

20

5,6

5,82

0,95

1,24

1,3 -1,7

7

25

6,9

7,28

0,95

1,17

1,3 -1,6

8

30

8,3

8,73

0,95

1,13

1,3 -1,5

Dias de
rega

Horas de
rega

27

21,1

Delimitação das unidades de rega

A delimitação das unidades de rega é fundamental para a posterior implantação dos
hidrantes e definição das bocas de rega associadas e respetivos caudais, sendo que cada
boca de rega alimentará uma unidade de rega.
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A definição das unidades de rega, do traçado da rede e da localização dos hidrantes
baseou-se nos limites prediais das áreas a beneficiar. Sempre que possível, o limite das
unidades de rega foi efetuado ou por limites físicos (estradas, caminhos, linhas de água
existentes), permitindo uma maior facilidade de acesso para exploração, manutenção e
execução das obras, ou pelo cadastro disponível. Uma vez delimitadas as unidades de rega,
procedeu-se à sua agregação em unidades servidas por um hidrante, onde se concentram
as respetivas bocas de rega.
Um dos aspetos mais relevantes na delimitação das unidades de rega passa pelo equilíbrio
entre soluções que permitam o acesso direto à água por todos os proprietários, sem, no
entanto, se traduzirem numa densidade da rede e de hidrantes que ponham em causa a
viabilidade económica do empreendimento. Previu-se ainda a colocação de contadores
individuais a jusante das bocas de rega.
É de referir que, nas zonas de pequena propriedade, é vantajoso homogeneizar a áreas das
unidades de rega, dentro do possível, para que as características das bocas de rega sejam
semelhantes, o que facilita a sua posterior manutenção ou substituição.
Para reduzir o número de bocas a instalar (reduzindo os custos de investimento) e aumentar
a área das unidades de rega, considerou-se que quando um proprietário detém parcelas,
relativamente próximas (distantes entre si a menos de 100 m), somavam-se as áreas
parciais, sendo beneficiados a partir da mesma boca de rega.
Nos casos em que uma mesma boca de rega beneficia mais do que um proprietário,
existirão derivações à saída da boca, de forma a que cada agricultor tenha o seu próprio
contador.
Assim, definiram-se no bloco de Freixiel 177 unidades de rega, com áreas entre 0,46 e 6,74
ha, o que corresponde a uma área média de 2,25 ha. No Quadro 5.4 são apresentados os
valores das áreas das unidades de rega definidas.
Quadro 5.4 – Unidades de rega: Bloco de Freixiel.

Bloco

Área equipada
(ha)

N.º de unidades
de rega

Área média das
unidades de rega
(ha)

Área
mínima
(ha)

Área
máxima
(ha)

Freixiel

412

177

2,25

0,46

6,74

Quanto ao bloco de Vieiro, definiram-se 76 unidades de rega, com áreas entre 0,57 e 7,66
ha, o que corresponde a uma área média de 2,04 ha (ver Quadro 5.5).
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Quadro 5.5 – Unidades de rega: Bloco de Vieiro.

Bloco

Área equipada
(ha)

N.º de unidades
de rega

Área média das
unidades de rega
(ha)

Área
mínima
(ha)

Área
máxima
(ha)

Vieiro

158

76

2,04

0,57

7,66

5.2.4.3

Localização dos hidrantes

A localização dos hidrantes foi efetuada em articulação com o traçado das condutas tendo
essencialmente como base os seguintes elementos:
– linha piezométrica;
– dimensão das unidades de rega, sua configuração e parcelas dominadas;
– acessos existentes;
– altimetria da unidade de rega.
No geral, os critérios adotados nesta localização permitiram que os hidrantes fossem
implantados:
– em locais acessíveis, nomeadamente junto a caminhos agrícolas;
– nos limites das parcelas, facilitando o acesso a todos os proprietários;
– perto de equipamentos de rega já existentes e a manter;
– nos pontos altos das parcelas abrangidas.
Procurou-se, sempre que possível, minimizar o número de hidrantes e o comprimento das
condutas. Cada hidrante apresenta várias bocas de rega e cada boca de rega está
associada a uma única unidade de rega.
No Quadro 5.6 resume-se o número de hidrantes e de bocas de rega a instalar.
Quadro 5.6 – Número de hidrantes e de bocas de rega.

Bloco

Área (ha)

N.º de
hidrantes

Área média por
hidrante (ha)

N.º de bocas de
rega

Área média por
boca de rega (ha)

Freixiel

412

94

4,24

177

2,25

Vieiro

158

35

4,44

76

2,04

5.2.4.4

Traçado da rede de rega

Por razões de ordem económica, procurou-se implantar as condutas sensivelmente no
centro de gravidade dos consumos, no entanto foi ainda necessário contornar algumas
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zonas mais altas para garantir a distribuição em gravidade ou contornar as zonas mais
baixas para evitar classes de pressões superiores a PN 16.
Para além dos critérios já referidos, procurou-se também que as condutas se
desenvolvessem ao longo dos caminhos existentes e/ou nas extremas dos limites prediais,
tendo em consideração a maior facilidade de acesso para execução das obras, bem como
das condições de exploração e manutenção.
Para os ramais geralmente de menores diâmetros, o traçado foi definido em função da
localização dos hidrantes e atendendo aos seguintes critérios:
– aproveitamento do traçado de caminhos e outros limites físicos existentes;
– implantação ao longo dos limites de propriedade;
– redução ao mínimo do número de acessórios a utilizar.
A localização das condutas ao longo dos caminhos permite um fácil acesso às condutas
durante a implantação da obra e sempre que ocorram quaisquer problemas, como por
exemplo ruturas. No desenvolvimento das condutas também se teve em conta a
minimização do número de travessias em estradas asfaltadas.
Por último, a rede de drenagem foi ainda tida em consideração, nomeadamente no que se
refere ao parcelamento induzido e às passagens inferiores das condutas. Neste sentido,
evitou-se, sempre que possível, a implantação das condutas ao longo de linhas de água
principais.
Na Figura 5.12 pode visualizar-se um esquema geral do traçado da rede de rega e a
localização dos hidrantes a instalar.
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Figura 5.12 – Traçado da rede de rega proposto. Fonte: Projeto de Execução.

5.2.4.5

Materiais a utilizar nas condutas e acessórios

Para este perímetro de rega e tendo em atenção que o maior diâmetro na rede de rega será
de 710 mm, a gama de materiais disponíveis, a sua durabilidade e fiabilidade, optou-se pela
utilização de condutas em PEAD (MRS 100) com soldadura topo a topo para todos os
diâmetros.
Os acessórios serão do mesmo material com soldadura topo a topo.
5.2.4.6

Fundação da conduta

A fundação tipo das condutas deverá ser efetuada a uma profundidade nunca inferior a 1 m.
5.2.5

Rede viária

A rede de caminhos existente na área assegura um bom acesso ao nível das estradas
municipais e a malha de caminhos agrícolas é suficientemente vasta para aceder à maioria
das parcelas.
Verificou-se que os caminhos agrícolas se encontram em estado razoável, apesar de
algumas limitações de circulação decorrentes da ocorrência de períodos chuvosos. Desta
forma, a rede viária proposta não prevê a construção de novos caminhos, mas sim a
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reabilitação de caminhos existentes, criando condições para que a circulação de veículos
não seja condicionada em determinadas épocas do ano pelo atravessamento de linhas de
água ou deficientes condições de drenagem.
Por outro lado, verifica-se a existência de constrangimentos na largura dos caminhos,
característica da região, propondo-se o alargamento para um dos lados com a consequente
demolição de muros.
Assim, a intervenção a efetuar passa, fundamentalmente, pelo seguinte:
– definição de faixas com uma largura compatível com as secções transversais
inerentes aos tipos de caminho e às características da drenagem previstas;
– construção das plataformas dos caminhos, incluindo as diversas camadas que
constituirão a secção transversal compatível com o tipo de tráfego previsto;
– instalação de sistemas de drenagem longitudinal e transversal que garantam a sua
boa conservação.
A rede de caminhos agrícolas a intervencionar, num total de 10,3 km, é constituída pelos
seguintes caminhos:
– Caminho agrícola CA1: desenvolve-se no bloco de Freixiel;
– Caminho agrícola CA2: desenvolve-se no bloco do Vieiro;
– Caminho agrícola CA3: liga o caminho agrícola CA2 à localidade de Vilas Boas.
O caminho agrícola CA1 servirá o bloco de Freixiel, tendo início na zona sudoeste da
povoação, junto à Rua dos Olivais, e acompanhando o traçado das condutas C13-1F, C13F
e CPF em direção a sul. Ao chegar junto à ribeira da Cabreira, onde atualmente existe um
pontão, inverte o seu sentido, passando a desenvolver-se em direção a norte, ao longo da
conduta C13F, terminando junto à Rua da Queimada. O seu comprimento será de 3,5 km.
O caminho agrícola CA2, localizado no bloco do Vieiro, terá início junto à EM 314-1, e após
cruzar a ribeira do Vieiro, desenvolver-se-á junto à conduta CPV até à sua derivação para a
conduta C29V, passando desde aí a desenvolver-se ao longo desta conduta, terminando
junto à localidade de Vieiro. Terá um comprimento de cerca de 2,4 km.
O caminho agrícola CA3 terá o seu início no caminho CA2, junto à derivação da conduta
CPV para a conduta C24V. Desenvolver-se- á ao longo desta última, ligando desde aí o
bloco do Vieiro à localidade de Vilas Boas, numa extensão de 4,4 km.
A implantação da rede viária proposta é apresentada na Figura 5.13.
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Figura 5.13 – Implantação da rede viária do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel.

Prevê-se também a substituição e construção de passagens hidráulicas para assegurar a
drenagem e o cruzamento com valas e linhas de água, a construção de serventias,
plataformas para cruzamentos de veículos e nós de ligação a outros caminhos existentes.
Os pontões existentes serão mantidos.
As características técnicas da rede viária que se propõe reabilitar foram definidas de acordo
com a “Orientação para elaboração de Projetos de Caminhos Rurais e Agrícolas” (DGADR,
2010), exceto no que diz respeito à largura das faixas de rodagem.
No presente caso a largura total das faixas foi fortemente influenciada pelas condicionantes
do local, uma vez que frequentemente os caminhos a intervencionar encontram-se ladeados
por muros de pedra ou taludes com inclinação acentuada.
Adotou-se uma faixa de rodagem com largura igual a 2,5 m, ladeada por bermas com 0,50
m, resultando numa plataforma com 3,5 m. Nos troços em escavação foi adotada valeta
larga em terra, exceto em situações pontuais com declives superiores a 5% em que foi
adotada valeta revestida a betão.
Caso a valeta se encontre junto a um muro existente, será aplicada uma lajeta superior em
betão, que rematará contra o muro existente, assente sobre as camadas de ABGE.
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De uma forma geral, os taludes terão inclinação 1V/1,5H na situação de aterro. A
profundidade das valetas será igual à altura total das camadas do pavimento.
O perfil transversal tipo (com e sem muros) é apresentado na Figura 5.14.

Figura 5.14 – Perfis transversais tipo da rede viária do Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel. Fonte: Projeto de Execução.

Tendo em consideração as características dos materiais predominantes na região, e o
reduzido tráfego, recomenda-se a adoção de pavimentos com a seguinte estrutura:
– Escarificação na faixa do caminho já existente, quando aproveitável;
– Decapagem da terra vegetal nas bermas dos caminhos já existentes quando a sua
largura for insuficiente;
– Saneamento abaixo da cota da decapagem, nas situações em que o solo não tem
capacidade de suporte;
– Aterro com materiais selecionados explorados nas manchas de empréstimo para
criação da camada de leito;
– Camada de sub-base constituída por agregados britados de granulometria extensa
(ABGE) com 0,20 m de espessura;
– Camada de base constituída por agregados britados de granulometria extensa
(ABGE) com 0,20 m de espessura.
Faixa de rodagem
O pavimento será constituído por duas camadas de ABGE, em camadas de sub-base e
base, com 0,20 m de espessura. A inclinação transversal do pavimento será de 3,0% e o
solo de fundação será compactado a 95% do Proctor modificado.
No caminho CA3 não será alargada a faixa de rodagem, prevendo-se apenas uma
escarificação e decapagem superficial do terreno existente, seguida da aplicação das
camadas de ABGE.
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Bermas
As bermas dos caminhos agrícolas praticamente não existem pois são o prolongamento
para ambos os lados da faixa de rodagem, pelo que terão o mesmo tipo de estrutura.
Justifica-se esta opção pela reduzida largura da faixa de rodagem, o que implicará a
utilização da berma pelas cargas circulantes e por outro lado, porque se proporcionarão
deste modo melhores condições de resistência à erosão das bermas e uma maior proteção
contra a degradação do pavimento da faixa de rodagem.
Preparação do leito e da fundação
Antes de se iniciar a construção dos pavimentos deverá preparar-se cuidadosamente o seu
leito de fundação tendo em vista:
– o perfeito desempeno e limpeza na sua superfície;
– a compactação da superfície no mínimo a 95% do Proctor Modificado.
Relativamente às faixas dos caminhos já existentes e em bom estado apenas será
necessário proceder à escarificação da camada superficial, após a qual serão executadas
as camadas do pavimento.
Drenagem do pavimento
A estrutura projetada para o pavimento dos caminhos pressupõe que estes serão
corretamente drenados tanto superficialmente como em profundidade, devendo possuir
inclinação longitudinal e transversal conveniente e serem dotados de valetas com pendente
e profundidade adequadas, garantindo o rápido escoamento das escorrências superficiais e
que o nível freático se situe sempre a profundidades iguais ou inferiores relativamente à
fundação dos pavimentos.
Nas zonas com inclinação dos trainéis superior a 5%, as valetas serão revestidas a betão.
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6

AÇÕES E PROJETOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

6.1

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

A elaboração do projeto de execução da Barragem Redonda das Olgas foi dividida em
quatro fases: Fase de Projeto, Fase de Construção, Fase de Exploração e Fase de
Desativação. Para cada uma dessas fases enunciam-se as suas ações e projetos, conforme
consta dos pontos seguintes do presente capítulo.
6.2

FASE DE CONSTRUÇÃO

6.2.1

Localização de estaleiros

A localização efetiva do(s) estaleiro(s) da empreitada de construção da Barragem Redonda
das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel é responsabilidade e direito do
empreiteiro ao qual venha a ser adjudicada a obra. Há, no entanto, um conjunto de
restrições que o empreiteiro terá que verificar nas escolhas dos locais de estaleiro. Importa
referir desde já, que qualquer escolha do local por parte do empreiteiro terá que ser
previamente aprovada pelo Dono de Obra e respeitar a legislação em vigor.
6.2.2

Definição das áreas de depósitos definitivos

Estes locais carecem de autorização do Dono de Obra na fase de construção e poderão ser
alterados no decorrer da empreitada. As zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes
deverão privilegiar a seleção de locais que permitam a ocupação e a recuperação de áreas
degradadas. Para o efeito, deverá ser elaborada a recuperação paisagística dessas áreas,
cujo projeto deverá ficar sujeito a aprovação pelo Dono de Obra, e estes locais devem
também ser alvo de processos de licenciamento.
Em seguida, enumeram-se as características gerais necessárias para o dimensionamento
de um depósito definitivo:


cota mínima admissível para deposição de inertes;



cota máxima atingível pelos inertes;



área ocupada;



volume máximo de inertes;



inclinação máxima admissível dos taludes.

Finda a utilização das áreas de depósito, e quando o material tiver sido colocado nas zonas
de aterro da obra, o solo destas áreas será modelado de forma a contribuir para a
recuperação das suas condições morfológicas e paisagísticas iniciais.
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Refere-se também que a terra vegetal resultante das operações de decapagem deverá ser
depositada em pargas de carácter provisório. Este material deverá ser utilizado na
reabilitação das áreas afetadas pela empreitada, nomeadamente sendo reposto nos locais
de onde foi previamente decapado.
6.2.3

Materiais e energia utilizados

Para a execução das infraestruturas constituintes do projeto são necessários diversos tipos
de materiais. Para uma listagem detalhada das quantidades e tipo de materiais a empregar,
deve-se consultar o Mapa Resumo de Quantidades (Anexo 2). Este mapa está de acordo
com o solicitado no ponto 1 do Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 21 de outubro, na
sua redação atual. Não obstante, apresenta-se no Quadro 6.1 o resumo dos movimentos de
terras associados à construção das diferentes infraestruturas que constituem o projeto.
Quadro 6.1– Síntese dos movimentos de terras por infraestrutura.
Aterro (m3)
Infraestrutura

Escavação
(m3)

Barragem da
Redonda das Olgas

Material
sobrante
(m3)

proveniente da
escavação

proveniente de
areeiros ou
pedreiras

proveniente de
área de
empréstimo

2 435

-

32 685

161 583

2 435

Descarregador de
cheias

17 235

-

3 194

-

17 235

Toma de água e
descarga de fundo

10 770

-

228

-

10 770

Rede viária
(restabelecimento
dos caminhos de
acesso e novos
caminhos)

23 587

4 085

7 222

2 060

8 500

Adutor e rede de
rega

63 176

12 753

6 527

-

16 951

Para a realização do aterro da barragem prevê-se a necessidade de utilização de materiais
de empréstimo (Figura 6.1), pelo que a equipa de projeto selecionou seis zona com material
com as características geotécnicas adequadas. Estas potenciais zonas de área de
empréstimo localizam-se dentro da albufeira, de onde será necessário retirar o volume total
de aterro do corpo da barragem, ou seja, 32 685 m3 de terras.
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Figura 6.1 – Barragem da Redonda das Olgas. Áreas de empréstimo. Fonte: Projeto de
Execução.

A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de
petróleo (gasóleo, gasolina). Será também utilizada energia elétrica, nomeadamente no
funcionamento dos estaleiros.
6.2.4

Efluentes, resíduos e emissões previsíveis

Prevê-se que durante a fase de construção sejam gerados vários tipos de resíduos e
efluentes conforme enunciado no Quadro 6.2. Acrescentam-se ainda as emissões de
poeiras e outros poluentes atmosféricos resultantes das obras, nomeadamente, das
movimentações de terras, circulação de veículos pesados, funcionamento de máquinas e
equipamentos.
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Quadro 6.2 – Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de construção.
Poeiras originadas na movimentação de viaturas e equipamentos nos acessos às
frentes de obra em terra batida
Poeiras originadas na movimentação de terras (aterros e escavação)

Poluentes
atmosféricos

Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos,
nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de
enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de hidrocarbonetos não
queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores
Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes dos processos de
preparação de inertes (britagem)
Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes do processo de produção
de betão
Níveis sonoros produzidos pela circulação dos veículos afectos à obra

Ruído
Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de máquinas e equipamentos
Domésticas (sanitários e cozinhas do estaleiro social)
Águas residuais

Industriais (oficinas, central de preparação de betão)
Pluviais (drenagem das escavações).
Resíduos de desmatação e de desflorestação
Solos e resíduos de escavação
Betão e argamassas
Madeira
Resíduos de tintas, colas e vernizes
Metais (restos de ferro)
Óleos usados
Resíduos da manutenção de veículos (ex: pneus; filtros de óleo; ...)

Resíduos

Conteúdo de separadores óleo/água (ex: óleos e água com óleo provenientes dos
separadores óleo/água; misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de
separadores de óleo/água;...)
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
Pilhas e acumuladores
Resíduos de tintas de impressão (ex: toners, tinteiros;...)
Papel e cartão, vidro e plásticos
Resíduos biodegradáveis
Resíduos de estações de tratamento de águas residuais (ex: lamas de tratamento de
águas residuais; ...)

Conforme devidamente especificado no Caderno de Encargos das empreitadas de
construção do projeto, a responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades
licenciadas é do empreiteiro. A informação sobre origem e destino para cada tipo de resíduo
é apresentada no Tomo 3 do presente Relatório, no item relativo à produção e gestão dos
resíduos e efluentes em obra.
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No âmbito do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime jurídico específico a que fica sujeita a
gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas,
prevê-se que nas empreitadas e concessões de obras públicas o projeto de execução seja
acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de Resíduos de Construção e
Demolição (RCD), o qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e
das demais normas, respetivamente aplicáveis, constantes do referido decreto-lei e do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.
Assim, de modo a cumprir a legislação em vigor, este documento foi elaborado como
documento autónomo a ser incorporado no Caderno de Encargos do Projeto de Execução, e
está em cumprimento com o modelo disponibilizado no portal da Agência Portuguesa do
Ambiente.
6.2.5

Utilização de acessos

As soluções apresentadas na fase de construção para definição definitiva dos acessos à
obra deverão considerar as soluções previstas na fase de projeto. Não obstante, os acessos
existentes que venham a ser utilizados durante a empreitada, quando terminarem os
trabalhos de construção, deverão ter repostas as condições iniciais de circulação.
6.2.6

Utilização da área de estaleiros

Os estaleiros deverão ser instalados em conformidade com o proposto no EIA. Na fase de
construção, estes estaleiros constituirão zonas permanentes de apoio à obra, visto disporem
de áreas sociais e industriais. Durante a fase de atividade dos estaleiros serão cumpridas as
medidas de gestão ambiental, designadamente o controlo de resíduos e efluentes
domésticos, de forma a garantir que o solo e as linhas de água não possam vir a ser
contaminados. Finda a obra, proceder-se-á à remoção dos estaleiros e ao restabelecimento
das condições iniciais do local e, só então, terminará a fase de construção. De modo
indicativo, apresenta-se de seguida, Quadro 6.3, uma sistematização das principais
infraestruturas a instalar consoante as necessidades de obra.
Quadro 6.3 – Infraestruturas a instalar no(s) estaleiro(s).
Infraestruturas Industriais

Infraestruturas Sociais

Bacias de decantação

Escritórios principais

Parque de tubagens

Escritórios de apoio

Parque de máquinas

Cantina

Parque de materiais e ferramentaria com cobertura e impermeabilização

Dormitórios

Oficina impermeabilizada e com cobertura, dotada de coletor de óleos

Sanitários
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No estaleiro estará ainda prevista a ligação à rede elétrica pública e à rede pública de
água potável.
6.2.7

Recuperação das áreas afetadas pela execução das obras

As ações de recuperação das áreas afetadas pelas atividades construtivas deverão cumprir
um conjunto de boas práticas, conducentes à rápida recuperação das condições
inicialmente encontradas. A título exemplificativo, descreve-se o faseamento a implementar
para os trabalhos de execução do circuito hidráulico:
– decapagem do terreno e depósito provisório da terra vegetal, lateralmente ao traçado
das condutas;
– escavação para abertura das valas e fundações e depósito provisório dos inertes,
lateralmente ao traçado das condutas, de forma segregada relativamente à terra
vegetal;
– colocação da conduta em vala e respetiva montagem;
– aterro da vala com material proveniente da escavação devidamente compactado;
– reposição do perfil natural do terreno com o material da decapagem (terra vegetal) e
descompactação do solo.
6.3

FASE DE EXPLORAÇÃO

Durante a fase exploração deste projeto, a produção de efluentes, emissões e resíduos na
barragem e tomada de água cingir-se-á, essencialmente, aos resíduos de limpeza das
grelhas a céu aberto e à lubrificação e/ou substituição de componentes mecânicas dos
equipamentos hidromecânicos.
Na fase de exploração poderão ser utilizados materiais referidos na fase de construção, no
âmbito de operações de manutenção e reparação ou mesmo de proteção.
A principal forma de energia utilizada nas atividades de manutenção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos.
Será também utilizada energia elétrica, no funcionamento da estação elevatória, na rede de
iluminação e de alimentação de outras estações elétricas.
6.3.1

Fase de desativação

A desativação do projeto impõe um conjunto de ações que, tendo em atenção critérios
intrínsecos de economia, respeitem à nova realidade ambiental e paisagística que a
construção da barragem originou.
Uma vez que o tempo de vida útil deste projeto é de várias décadas, não se afigura
possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz respeito à fase de desativação, que
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poderá passar pelo simples
desmantelamento integral.

abandono

das

infraestruturas

ou

mesmo

o

seu

Nestas condições para as infraestruturas que constituem a barragem, face ao conhecimento
técnico atual poderão ser adotados os seguintes cenários:
– abandono/desativação – permanência das infraestruturas no terreno desativadas, sem
manutenção, mas assegurando que a sua permanência não acarreta risco ambientais
e de segurança;
– remoção – as infraestruturas serão retiradas do terreno seguindo-se as boas práticas
ambientais de tratamento de resíduos.
6.4

PROGRAMA DE TRABALHOS DA OBRA

O programa de trabalhos inerente à construção da Barragem da Redonda das Olgas e
estruturas anexas foi estabelecido tendo essencialmente em conta as atividades que se
descrevem no Quadro 6.4.
A definição deste programa admite o início da obra em janeiro do 1º ano de construção,
devendo sofrer ajustamentos caso esta se inicie noutra época do ano. Este facto deve-se à
influência dos caudais escoados pela linha de água e da época húmida sobre o faseamento
dos trabalhos, seja no que concerne à derivação, seja nas frentes de escavação, betonagem
e equipamentos e, sobretudo, nos aterros. Refira-se, a propósito, que as afluências mensais
dos meses de junho a setembro são nulas a muito reduzidas.
Para o desenvolvimento do programa de trabalhos foram estabelecidos rendimentos, tendo
em conta as características da obra e considerando valores mínimos, aliados à necessidade
de respeitar ritmos de evolução dos aterros que não coloquem em causa a estabilidade da
barragem e que sejam compatíveis com as condições meteorológicas ocorrentes.
A partir dos rendimentos estabelecidos e face aos volumes totais respetivos, estabeleceu-se
o período de execução de cada uma das tarefas para cada órgão, que contempla na maioria
dos casos ainda uma margem de folga importante.
No presente cronograma ocorrerão múltiplas frentes de escavações ao longo da empreitada
que terão de ser devidamente regradas, no sentido de não afetarem a qualidade das obras
finais. Por outro lado, parte significativa dos materiais escavados, nas zonas terrosas e
rochosas interessadas, poderão ser objeto de reutilização, havendo, pois, que assegurar a
integridade e a sua não contaminação e prever a realização de depósitos provisórios.
O modo de execução das escavações, tanto para as fundações da barragem como para a
construção dos órgãos anexos, dependerá da natureza dos materiais a escavar e do tipo de
escavação (superficial, em profundidade ou em vala), não se prevendo, no entanto,
quaisquer dificuldades especiais relativamente a esta atividade, tendo em conta a natureza
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das formações que ocorrem no local da obra e os taludes suaves previstos na maioria dos
casos.
A necessidade de recurso a explosivos não se prevê generalizada ao longo do eixo da
barragem, devendo concentrar-se a nível dos encontros. Para implantação dos órgãos
hidráulicos, nomeadamente tomada de água, descarregador e galeria de derivação
provisória e descarga de fundo poderá haverá necessidade de recorrer a carga explosiva
para atingir os planos de fundação de definidos de forma mais generalizada.
No estabelecimento do presente cronograma procurou-se não sobrepor muitas atividades da
mesma índole, de modo a otimizar meios. De facto, a atividade claramente mais
condicionante do programa de trabalhos e de maior dimensão, que está no caminho crítico
da empreitada, é a da construção dos aterros da barragem e da cortina de betão
betuminoso, o que permite a execução de outras atividades de forma distribuída ao longo do
tempo, evitando a duplicação de meios em diferentes frentes
Quanto às diferentes componentes que constituem o Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel, estima-se que a empreitada, obedecendo a pressupostos análogos aos acima
enunciados, tenha uma duração de um ano, compreendendo as etapas e calendarização
constantes do Quadro 6.5..
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Quadro 6.4 – Programa de trabalhos geral – Barragem das Olgas e estruturas anexas.
ACTIVIDADES
. ESTALEIROS, ACESSOS DE OBRA E INSTALAÇÕES GERAIS

ANO
MÊS

1

2

3

4

5

1,5

9 10 11 12

1

2

3

4

2
6 7

5

8

9 10 11 12

Entrega do relatório provisório
Entrega do relatório definitivo

3

. CARACTERIZAÇÃO PRÉVIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1
7 8

6

9

. PREPARAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO
. ATERROS EXPERIMENTAIS
. PREPARAÇÃO DA FUNDAÇÃO E TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
.
.
.
.
.

Entrega do programa prospeção

3

Entrega da metodologia
prospeção das manchas

Entrega do relatório dos aterros
experimentais

6

Entrega do reconhecimento de
superficie das escavações

4

DERIVAÇÃO PROVISÓRIA (ESTRUTURA DE ENTRADA, GALERIA E ESTRUTURA DE SAÍDA)
Escavações
Betões
Pré-ensecadeiras e escavações a montante
Desvio da ribeira

3
3,5
1,5
Desvio do rio
2

BARRAGEM DAS OLGAS

. ENSECADEIRA INCORPORADA
.
.
.
.
.

CORPO DA BARRAGEM
Aterros gerais à cota da ensecadeira (467,0)
Escavação
Execução do plinto
Execução dos aterros e da cortina de betão betuminoso

10

Entrega do mapa de
produção de aterros

2,5
9

Entrega do estudo da
composição da mistura
betuminosa

Aterros gerais à cota da ensecadeira (467,0)

9
9,5

Entrega do relatório de
controlo dos aterros

4

. DISPOSITIVOS DE OBSERVAÇÃO
12

. DESCARREGADOR DE CHEIAS

11

. Escavações

11

. Betonagens
2,5

2

. TORRE DE TOMADA
. Betonagens
. Equipamento hidromecânico

2

2
1

1,5
3

. GALERIA (OBRAS DE ADAPTAÇÃO AO SISTEMA DE DF E TA)
. Fecho da galeria (rolhão)
. Obras de 2ª fase

Subida das águas
3

39

. PASSADIÇO DE ACESSO À TORRE E PILAR
. Betonagens
. Construção metálica

4

. CÂMARA DE MANOBRA DO SISTEMA DE DF E TA E BACIA DE DISSIPAÇÃO
. Betonagens
. Equipamentos hidromecânicos

3
1,5
3

. COROAMENTO

3

. INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E ILUMINAÇÃO
16

. ACESSO À BARRAGEM E RESTABELECIMENTOS
. INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
. DESMATAÇÃO
.
ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E ACÇÕES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS
. ENSAIOS DE RECEPÇÃO
. ACABAMENTOS FINAIS E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
Legenda:
actividade contínua
actividade descontínua
n
prazo de execução previsto (meses)

12
12
24
5
3
Conclusão
dos trabalhos
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Quadro 6.5 – Programa de trabalhos geral – Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel.
Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

1. ESTALEIRO
1.1 - MONTAGEM
1.2 - MANUTENÇÃO
1.3 - DESMONTAGEM
2. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
3. REDES SECUNDÁRIAS DE REGA
3.1 - MOVIMENTOS DE TERRA
3.2 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS
3.3 - EXECUÇÃO DE CÂMARAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
4. ESTAÇÃO DE FILTRAÇÃO
4.1 - MOVIMENTOS DE TERRA
4.2 - CONSTRUÇÃO CIVIL
4.3 - MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
5. REDE VIÁRIA
5.1 - MOVIMENTOS DE TERRA
5.2 - SINALIZAÇÃO
6. TESTES, ENSAIOS E AFINAÇÃO DO EQUIPAMENTO
7. RECEÇÃO PROVISÓRIA
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6.5

PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS

Como se viu no Capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada. do presente
ocumento, a Barragem Redonda das Olgas – bem como os respetivos órgãos hidráulicos,
de desvio da ribeira, de segurança e de exploração, o acesso ao coroamento, que constitui
o acesso definitivo à barragem, o acesso à câmara de manobras de jusante e os
restabelecimentos de caminhos interferidos pela Albufeira – fazem parte do Aproveitamento
Hidroagrícola do Freixiel que, de resto, suporta a necessidade de existência da barragem,
que, por sua vez, constitui a origem de água suficiente para suprir as necessidades de água
para rega do Aproveitamento.
Assim, os dois projetos complementam-se, não tendo a respetiva existência isolada.
Não existem outros projetos complementares ou subsidiários.
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7

ENTIDADES CONTACTADAS

Para obtenção de informações atualizadas sobre as características da área de inserção do
projeto, face à inclusão do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel na área de estudo,
foram contactadas as seguintes entidades:


Agência Portuguesa do Ambiente (APA);



Águas do Norte (AdN);



Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte);



Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);



Direção Geral do Património Cultural (DGPC);



Direção Geral do Território (DGT);



Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte);



Energias de Portugal (EDP);



Estado Maior do Exército;



Infraestruturas de Portugal (IP);



Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT);



Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG);



Rede Elétrica Nacional (REN).

Os pedidos efetuados encontram-se no Anexo 1.
A cada uma das entidades referidas acima foram solicitados os seguintes elementos:
1. No que respeita aos sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e
multimunicipais foram solicitados à AdN informações relativas a:


abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento
doméstico, industrial e para rega; identificação em planta das infraestruturas
associadas ao abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA, etc.) e sua
caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura,
indústria, doméstica...);



localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento
público e suas características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal
extraído, NHE, NHD);



localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
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saneamento municipal: identificação em planta das infraestruturas associadas à
drenagem e tratamento das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias,
etc.);



sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de
descarga do efluente; e caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.

2. Para identificação das fontes de poluição foi solicitada à APA e à CCDR-Norte a
seguinte informação:


identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam
atividades industriais, exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de
deposição de resíduos e as demais que se considerem relevantes.

3. Foi ainda solicitado à CCDR-Norte a seguinte informação:


fontes de poluição atmosférica;



localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;



informação relativa a escoamento de produtos agrícolas no concelho de Vila Flor, em
particular na área em estudo;



instrumentos de gestão territorial considerados relevantes.

4. No âmbito da identificação de potenciais locais de escombreiras foi contactada a Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Divisão de Licenciamento, a quem foi solicitada:


informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da
concessão, nome da exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos
de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção
e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a
área de influência do projeto;



elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de
influência do projeto, com a seguinte informação associada: localização das
explorações (em carta ou coordenadas); nome da exploração e do explorador;
substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas de
ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações;
situação atual (em exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já
atribuídas.

5. Ao ICNF foi solicitada informação referente à fauna, flora e habitats naturais para a área
de estudo passíveis de condicionar o desenvolvimento do projeto.
6. À APA foi ainda solicitada informação referente a outros elementos, nomeadamente:


dados sobre a qualidade do ar;



elementos biológicos, tal como ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos.



elementos hidromorfológicos, nomeadamente o River Habitat Survey sobre a bacia
hidrográfica do guadiana, excluindo informações disponibilizadas no INTERSIG.
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7. Ao LNEG foi solicitada a seguinte informação:


localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento
público e privado suas características (coordenadas, tipo de captação, profundidade,
caudal extraído, NHE, NHD);



perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água subterrânea;



localização de nascentes, seu uso e utilizadores;



informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da
concessão, nome da exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos
de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção
e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a
área de influência do projeto.

8. À DGPC foi solicitada informação acerca de património cultural móvel e imóvel presente
no concelho de Vila Flor, em particular na área de estudo.
9. À DGT foi soram solicitas Cartas de Solos para a região Norte;
10. Por último, a ANACOM, DRAP-Norte, EDP, Estado Maior do Exército, IMT, IP e REN
foram informadas da intenção de elaboração do EIA no sentido de averiguar se o projeto
eventualmente interferiria com alguma infraestrutura existente, projetada ou a projetar
sob a jurisdição dessas mesmas entidades.
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ANEXO 1 – ENTIDADES CONTACTADAS

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'geral.adnorte@adp.pt' <geral.adnorte@adp.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

23.02.2021 20:22:02 (-0000)

Ref.ª 0066/2021
Águas do Norte

Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e
para rega; identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas,
estações elevatórias, ETA, etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores
(agricultura, indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e
tratamento das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do
efluente; e caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'info@anacom.pt' <info@anacom.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 12:16:25 (-0000)

Ref.ª 0040/2021
Autoridade Nacional de Comunicações
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente à rede de transporte de fibra ótica presente no concelho
de Vila Flor, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'geral@apambiente.pt' <geral@apambiente.pt>; 'arhn.geral@apambiente.pt'
<arhn.geral@apambiente.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 12:23:38 (-0000)

Ref.ª 0041/2021
Agência Portuguesa do Ambiente / ARH-Norte
A/c. Exmo. Sr. Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido
de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à construção
da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação de
filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se pelas
freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no concelho de
Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Fontes de poluição:
Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades
–
industriais, exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se
considerem relevantes.
–

Dados de qualidade do ar.

Outros elementos:
–

Elementos biológicos – ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos;

–
Elementos hidromorfológicos – Habitat Survey – sobre a bacia hidrográfica do Rio Douro, excluindo
as informações disponibilizadas no INTERSIG.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada),
num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'geral@ccdr-n.pt' <geral@ccdr-n.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 12:51:54 (-0000)

Ref.ª 0042/2021
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte)
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO ) que incluí uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:


Eventuais fontes de poluição atmosférica;



Informações acerca da localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;



Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas e as demais que se considerem relevantes;



Informação relativa a escoamento de produtos agrícolas referente a empresas no concelho de Vila Flor, se
possível com informação detalhada por: ano, nº proc., empresa, CAE grupo, CAE 3.0, atividade, classe,
local, coordenadas.



Instrumentos de gestão territorial que considerem relevantes.

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'energia@dgeg.pt' <energia@dgeg.pt>; 'recursos.geologicos@dgeg.pt'
<recursos.geologicos@dgeg.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 12:56:03 (-0000)

Ref.ª 0043/2021
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO ) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:


informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de prospeção
e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de
nascente, para a área de influência do projeto;



elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da
exploração e do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas
de ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em
exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já atribuídas.

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'dgpc@dgpc.pt' <dgpc@dgpc.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 13:04:45 (-0000)

Ref.ª 0044/2021
Direção Geral do Património Cultural
Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente ao património cultural imóvel e móvel presente no
concelho de Vila Flor, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'dgterritorio@dgterritorio.pt' <dgterritorio@dgterritorio.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 13:10:18 (-0000)

Ref.ª 0045/2021
Direção Geral do Território
Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente a fontes de poluição existentes no concelho de Vila Flor,
em particular para a área de estudo, bem como averiguar se V. Exas. possuem Cartas de Solos para a região
Norte.
Solicita-se ainda, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'geral@drapnorte.pt' <geral@drapnorte.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 13:16:28 (-0000)

Ref.ª 0046/2021
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte)
A/c. Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'sustentabilidade@edp.pt' <sustentabilidade@edp.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 14:58:46 (-0000)

Ref.ª 0047/2021
EDP – Energia de Portugal
Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'info@mail.exercito.pt' <info@mail.exercito.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 15:01:40 (-0000)

Ref.ª 0053/2021
Estado Maior do Exército
Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'secretariado.cd@icnf.pt' <secretariado.cd@icnf.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 15:09:49 (-0000)

Ref.ª 0048/2021
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com valores sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila
Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no concelho
de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO ) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:


Informação (cartográfica e/ou técnica) sobre fauna, flora e habitats naturais para a área de estudo
(excluindo a existente no portal dos Sistemas de Informação Geográfica do ICNF).

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'imt@imt-ip.pt' <imt@imt-ip.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 15:14:20 (-0000)

Ref.ª 0049/2021
IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes

Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'info@ipengenharia.pt' <info@ipengenharia.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 15:18:36 (-0000)

Ref.ª 0050/2021
Infraestruturas de Portugal

Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'info@lneg.pt' <info@lneg.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 15:23:20 (-0000)

Ref.ª 0051/2021
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – Campus do Lumiar
A/c. Exma. Sra. Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– Localização das captações de água subterrânea para abastecimento público e privadas e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– Quais os perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água subterrânea e se estão
instituídos de acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro;
– Localização de nascentes, respetivo uso e utilizadores;
– Informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

To:

'comunicacao@ren.pt' <comunicacao@ren.pt>

CC:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

BCC:

Arquivo Aqualogus (arquivo@aqualogus.pt) <arquivo@aqualogus.pt>

Subject:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.02.2021 15:30:02 (-0000)

Ref.ª 0052/2021
Rede Elétrica Nacional - REN

Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

Atendimento <info@anacom.pt>

To:

bromao@aqualogus.pt <bromao@aqualogus.pt>

Subject:

BEATRIZ ROMÃO - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA
DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE
ELEMENTOS - [XEO8383919222:8383907006]

Date:

11.02.2021 16:45:33 (+0000)

Attachments:

image001.png (1 page)

Exma. Senhora Beatriz Romão
Acusamos a receção do mail em referência que nos mereceu a melhor atenção
e informamos que foi encaminhado para os serviços competentes.
Com os melhores cumprimentos,
Maria Corte-Real
Chefe da Divisão de Apoio aos Consumidores e Atendimento ao Público
---------------------------------------------Data de Entrada: Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021 12:19:37

Ref.ª 0040/2021

Autoridade Nacional de Comunicações

Exmos. Senhores,

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das
Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela
Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem
por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima
referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas
existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel e enquadra-se no conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas
desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à construção da barragem
o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de
Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira,
pelo canal adutor, pela estação de filtração, pelas condutas, pelos blocos
de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se pelas
freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e
Vilarinho das Azenhas, no concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do
Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para auxiliar na
localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma
figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG
(.shp).
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente à rede de transporte
de fibra ótica presente no concelho de Vila Flor, em particular na área de
estudo.

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos
melhores cumprimentos.

Beatriz Romão

www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

Para responder a esta mensagem, inclua, por favor, no texto ou no assunto da sua mensagem a(s)
seguinte(s) referências:
[XEO8383919222:8383907006]

From:

João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>

To:

Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt>

CC:

Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt>

Subject:

RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

23.02.2021 17:33:06 (+0000)

Attachments:

InfoGeo.zip (7 pages), Cliente - Recibo Pagamento DUC 516000004996372 P DPI 6
2021.pdf (1 page), RH3_Dou113_Freixiel_06N03.pdf (2 pages)

Estimada Beatriz Romão,
Para dar resposta ao pedido de elementos para o “Estudo de Impacte Ambiental da Barragem
Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel ” , junto se remetem os dados
geográficos que dispomos em formato shapefile , no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06,
assim como o recibo de pagamento.
Relativamente aos dados solicitados consideramos importante referir o seguinte:
em anexo remetem-se os dados das pressões tópicas licenciadas na área de estudo,
nomeadamente as ETAR urbanas com descarga em meio hídrico. No que respeita a outro
tipo de pressões tópicas e difusas existentes na área de estudo, não possuímos dados
sobre pressões da atividades industriais, pecuárias, agrícolas, tratamento de resíduos
entre outras, com descargas nas água superficiais e/ou subterrâneas;
não dispomos de dados da qualidade do ar;
os dados de monitorização mais atuais encontram-se em fase de análise e validação das
classificações dos diferentes parâmetros, no âmbito dos trabalhos do 3.º ciclo do Plano de
Gestão de Região Hidrográfica do Douro. Contamos que estejam finalizados no final de
março, pelo que poderão relembrar-nos nessa altura para que os possamos enviar.
Aproveito para referir que foram disponibilizados a 29/01/2020 os dados biológicos + RHS que
dispomos para a massa de água PT03DOU0288A – Ribeira da Cabreira, bem como os dados
físico-químicos de 2017/18 para esta massa de água, na qual se localiza o ponto de amostragem
06N/50. Em anexo remete-se a ficha de caracterização deste ponto de monitorização.
Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento que seja necessário.
Com os melhores cumprimentos,
João Mamede
Divisão de Planeamento e Informação
Administração da Região Hidrográfica do Norte

Rua Formosa n.º 254
4049-030 Porto
( +351) 223400000
apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

From: Beatriz Romão [mailto:bromao@aqualogus.pt]
Sent: 17 de fevereiro de 2021 13:01
To: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt >
Cc: Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt >
Subject: RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Estimado João Mamede,

Segue em anexo o comprovativo de pagamento e peço a emissão de fatura correspondente.
Obrigada pela disponibilidade.
Atenciosamente,
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: ( +351) 217 520 190

De: João Mamede < joao.mamede@apambiente.pt >
Enviada: 16 de fevereiro de 2021 16:05
Para: bromao@aqualogus.pt
Cc: Maria José Moura < maria.moura@apambiente.pt >
Assunto: RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Exma. Senhora Eng.ª Beatriz Romão,
Em resposta ao pedido de dados, que mereceu a nossa melhor atenção, informa-se que, nos
termos do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, que estabelece a orgânica da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, IP) e da Portaria n.º 108/2013 e 15 de março, que aprovou
os estatutos da APA, IP, o processamento e cedência de dados georreferenciados tem um custo
associado, conforme publicitado no sítio da APA na internet em Taxas de bens vendidos e
serviços prestados – 2021 (
https://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/TaxasServicos/2021/Tabela%20III_Taxas%20de%
20Bens%20e%20Servicos.pdf ).
Assim, a cedência e o processamento dos dados para a ”Estudo de Impacte Ambiental da
Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel ", tem um custo de
54,41€, conforme o Documento Único de Cobrança (DUC), que se remete em anexo. Para
realizar o pagamento deverá ser utilizada a referência indicada no DUC, devendo o respetivo
comprovativo de pagamento ser enviado via correio eletrónico, ou postal para o endereço da
instituição com indicação da designação do estudo.
Com os melhores cumprimentos,
João Mamede
Divisão de Planeamento e Informação
Administração da Região Hidrográfica do Norte

Rua Formosa n.º 254
4049-030 Porto
( +351) 223400000
apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Beatriz Romão [ mailto:bromao@aqualogus.pt ]
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 12:24

Para: Geral APA ; ARHNorte.geral
Cc: Aqualogus
Assunto: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Ref.ª 0041/2021
Agência Portuguesa do Ambiente / ARH-Norte
A/c. Exmo. Sr. Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO ) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Fontes de poluição:
– Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades
industriais, exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se
considerem relevantes.
– Dados de qualidade do ar.
Outros elementos:
– Elementos biológicos – ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos;
– Elementos hidromorfológicos – Habitat Survey – sobre a bacia hidrográfica do Rio Douro, excluindo
as informações disponibilizadas no INTERSIG.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

digital

(preferencialmente

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: ( +351) 217 520 190

From:

Carlos Jorge Oliveira (DGEG) <carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>

To:

'Beatriz Romão' <bromao@aqualogus.pt>

CC:

Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>; Nuno Miguel Sousa
Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>; Isabel Maria Piedade Vaz (DGEG)
<isabel.madeira@dgeg.gov.pt>; Duarte Miguel Castro Neves (DGEG)
<Duarte.Neves@dgeg.gov.pt>

Subject:

RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

20.02.2021 16:51:10 (+0000)

Exma. Sra. Beatriz Romão, boa tarde,
Em complemento ao email infra, informa-se que a área de Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem
Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, que se distribui pelas freguesias de Freixiel,
Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no concelho de Vila Flor, não interfere com
oleodutos nem com infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural licenciadas por estes Serviços.

Com os melhores cumprimentos,
Carlos Oliveira
Diretor de Serviços de Combustíveis

Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 LISBOA

e-mail: combustiveis@dgeg.gov.pt
www.dgeg.gov.pt

De: Beatriz Romão <bromao@aqualogus.pt >
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 17:12
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt >
Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt >; Carlos Jorge Oliveira (DGEG)
<carlos.oliveira@dgeg.gov.pt >; Combustiveis (DGEG) <Combustiveis@dgeg.gov.pt >
Assunto: RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Estimado Nuno Sousa Neves,
Agradeço a sua rápida resposta. Aguardarei novas informações, se as existirem.
Atenciosamente,
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) < nuno.neves@dgeg.gov.pt >
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 17:01
Para: bromao@aqualogus.pt ; geral@aqualogus.p
Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) < leonor.sota@dgeg.gov.pt >; Carlos Jorge Oliveira (DGEG) <
carlos.oliveira@dgeg.gov.pt >; Combustiveis (DGEG) < Combustiveis@dgeg.gov.pt >

Assunto: RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Boa tarde.

Na sequência da v/solicitação, efetuada através do email inicial infra (de 11 de Fevereiro de
2021), vimos por este meio comunicar, que a informação em causa (passível de ser cedida),
apenas se encontra disponível através de Serviços Web.
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG ( www.dgeg.gov.pt ).
A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para
visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais ”.
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta
específica aos Serviços do(s) Município(s) abrangido(s), uma vez que a informação referente a este tipo de
explorações não se encontra totalmente vertida no nosso site.
No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser
consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente .
Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo
(incluindo “Delimitação de zonas de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral potencialmente
sensíveis à implantação do projeto ”), deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) .

Para informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica (para além da informação que se
encontra disponível através de Serviços Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis
pelo transporte e distribuição de energia (nomeadamente para obtenção de informação referente à “Identificação e
localização de projetos de produção de energia renovável, com suas características ” e “outras condicionantes ao
desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de aerogeradores e infraestruturas
lineares de apoio - acessos e valas de cabos ”).
Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de
infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral irá analisar o respetivo pedido, sendo enviada oportunamente
resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.
(ficheiro zip através do seguinte link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO )
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos.
Nuno Sousa Neves

Técnico superior (Arq.)
Equipa de Projeto do SIG e Ordenamento

nuno.neves@dgeg.gov.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa

www.dgeg.gov.pt
geral@dgeg.gov.pt
Tel: 21 792 27 00/800

De: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) < leonor.sota@dgeg.gov.pt >
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 15:49

Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) < nuno.neves@dgeg.gov.pt >
Assunto: FW: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Leonor Sota
Coordenadora da equipa de SIG e Ordenamento

Av. 5 de Outubro, 208
1069 - 203 Lisboa
Telf. 217922800
leonor.sota@dgeg.gov.pt
www.dgeg.gov.pt

De: Patricia Maria Fale (DGEG)
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 15:08
Para: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) < leonor.sota@dgeg.gov.pt >
Cc: Recursos Geologicos (DGEG) < Recursos.Geologicos@dgeg.gov.pt >
Assunto: FW: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Patrícia Falé
Diretora de Serviços
Direção de Serviços de Estratégia e Fomento dos Recursos Geológicos

Telefone directo: 217922765
email: patricia.fale@dgeg.gov.pt
http://www.dgeg.gov.pt

De: Recursos Geologicos (DGEG) < Recursos.Geologicos@dgeg.gov.pt >
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 12:59
Para: Patricia Maria Fale (DGEG) < patricia.fale@dgeg.gov.pt >
Assunto: FW: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

De: Beatriz Romão < bromao@aqualogus.pt >
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 12:56
Para: Energia (DGEG) < geral@dgeg.gov.pt >; Recursos Geologicos (DGEG) < Recursos.Geologicos@dgeg.gov.pt >
Cc: Aqualogus < geral@aqualogus.pt >
Assunto: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS
Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o
remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

0043/2021

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de
averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no conjunto
de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à construção da
barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação de
filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se pelas
freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no concelho de Vila
Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala
1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte link:
http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO ) que inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem
como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:


informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de
águas de nascente, para a área de influência do projeto;



elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da
exploração e do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas
de ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em
exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já atribuídas.

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

luis.brandao@drapnorte.gov.pt <luis.brandao@drapnorte.gov.pt>

To:

bromao@aqualogus.pt <bromao@aqualogus.pt>

Subject:

FW: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

11.03.2021 22:36:05 (-0000)

Attachments:

Imagem satélite_AH Freixiel.jpg (1 page), CM 104.jpg (1 page)

Ex.ma Senhora
Conforme o solicitado através do mail infra, informa-se:
1. - Na área de construção da futura barragem Redonda das Olgas e respetiva albufeira, não
existem regadios tradicionais nem outras infraestruturas sob jurisdição da DRAPN;
2. - Sobre a existência de áreas de RAN ou outras condicionantes, deverá a empresa consultar o
PDM de Vila Flor.
Informa-se, ainda, que no inicio da década de 1980 quando do levantamento das potencialidades de
regadios coletivos através do Programa de Desenvolvimento Rural e Integrado de Trás-os-Montes,
já se indicava a zona em questão como um potencial aproveitamento hidroagrícola, conforme registo
abaixo indicado.
Localidade
Freixiel

Freguesia
Freixiel

Linha de Água
Ribeiro do Cabreira

Área (ha)
300

Coordenadas
273,1
480,5

Envia-se a localização na Carta Militar e imagem de satélite.

Com os melhores cumprimentos,
Luís Brandão Coelho
Diretor Regional Adjunto
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Rua Dr. Francisco Duarte, 365 – 1º
4715-017 – Braga, PORTUGAL
TEL. + 351 253 206 400 FAX +351 278 260 976
https://www.drapnorte.gov.pt

De: Beatriz Romão [mailto:bromao@aqualogus.pt]
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 13:16
Para: geral@drapnorte.pt
Cc: Aqualogus <geral@aqualogus.pt>
Assunto: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Ref.ª 0046/2021
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte)
A/c. Exmo. Senhor Presidente,

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

From:

JOSÉ CARVALHO MARTINS <JOSECARVALHO.MARTINS@E-REDES.PT>

To:

AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda. <Geral@aqualogus.pt>; Eng.ª Beatriz
Romão <BRomao@aqualogus.pt>

CC:

Sustentabilidade <sustentabilidade@edp.pt>; ANTÓNIO CASTRO
<Antonio.Castro@edp.com>; LUÍS MANUEL ALVES <LUISMANUEL.ALVES@E-REDES.PT>;
FRANCISCO CRAVO BRANCO <FRANCISCO.CRAVOBRANCO@E-REDES.PT>; NINA
CLEMENTE <NINA.CLEMENTE@E-REDES.PT>

Subject:

Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel (Conc. Vila Flor)

Date:

02.03.2021 12:33:24 (+0000)

Attachments:

2021-03-02_Carta 8-21_D-DAPR-TAS_E-REDES [Parecer AIA].pdf (2 pages), Barragem
Redonda Olgas e Hidro Freixiel [Anexo Carta].pdf (1 page)

Failed:

Barragem Redonda Olgas e Hidro Freixiel.dwg[[Attachment]] (The file has an unknown
format)

Destinatário:

AQUALOGUS

Vossa referência:

Email 0047/2021 | 11/02/2021 14:59

Exmos(as). Senhores(as)
Em resposta à solicitação de Vossas Exas., enviamos por este meio a Carta com a Ref.ª 8/21/D-DAPR-TAS de
02/03/2021 e o respetivo Anexo (incluindo Mapa EIA em suporte digital), na qual se encontra expresso o Parecer da EREDES sobre o referido Projeto.
Nota - Os tempos de Covid-19 que atravessamos impõem-nos novas formas de interação, que reduzam ao estritamente
necessário os contatos presenciais. Enquadram-se neste âmbito as formas tradicionais de comunicação via postal, pelo que
privilegiaremos as formas de comunicação à distância, designadamente a comunicação eletrónica, em detrimento da deslocação
aos postos de correio, o que, pensamos, vai também de encontro à atuação das diversas entidades dispersas pelo nosso país.

Manifesto a minha disponibilidade para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários.
Melhores cumprimentos,
José Carvalho Martins

JOSÉ CARVALHO MARTINS
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.
ASSESSORIA
R. Camilo Castelo Branco, 43
Tel: (+351)936113233
e-redes.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada,
gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.
Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da
mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or
distributed, under the terms of current legislation.
If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by
email, and delete this message from your device.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, guardada
o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al
remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.

Direção Gestão de Ativos e Planeamento de Rede
Rua Ofélia Diogo Costa, 45
4149-022 Porto
Telefone: 22 001 2853 Fax: 22 001 2988

Exmos(as). Senhores(as)
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda.
Rua do Mar da China, n.º 1 - Escritório 2.4
Parque das Nações
1990-137 LISBOA

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data:

Email 0047/2021

11/02/2021 14:59

Carta 8/21/D-DAPR-TAS

2 - 3 - 2021

Assunto:

Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel (Conc. Vila Flor)

Exmos(as). Senhores(as)
Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar
(*)
conhecimento da apreciação da E-REDES sobre as condicionantes que o projeto em causa
poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou previstas por esta empresa.
Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em
Anexo), interfere com infraestruturas elétricas de Alta tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e
Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e
concessionadas à E-REDES.
Em Alta Tensão a 60 kV, a área do referido EIA é atravessada e aproximada pelo traçado aéreo
da Linha “1701L51006 Pinhão - Macedo de Cavaleiros / PS Meireles” (AP164–AP178 e
AP184-AP187), onde se encontram estabelecidos diversos dos seus apoios (conforme Planta em
Anexo).
A área do referido EIA é atravessada por, ou tem nas imediações, vários traçados aéreos de
Média Tensão, referentes a derivações da Linha a 30 kV “LN 0407L30003 Cachão”, onde se
encontram estabelecidos diversos dos seus apoios e postos de transformação de serviço
público (conforme Planta em Anexo), bem como por redes aéreas de Baixa Tensão e Iluminação
Pública (cujos traçados não se encontram representados na Planta em Anexo) .
Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar
as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as
infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento
das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas
de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e
no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43 - 1050-044 Lisboa Portugal
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 200 013 000 euros
SGD - Carta 8/21/D-DAPR-TAS - Pág 1

(RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como
das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.
Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da
RESP, os proprietários ou locatários dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir
a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção,
manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação
das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso
de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas
infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES; (iii)
assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima
e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião
com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção
de 15x15 metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam
prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.
Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo
durante o decorrer de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e
equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos
referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante
considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que
venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de segurança
regulamentares.
Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da
garantia da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às
servidões administrativas existentes, o referido projeto merece o nosso parecer favorável.
Com os melhores cumprimentos,

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES.

Anexo: O referido no Texto.

Barragem Redonda Olgas e Hidro Freixiel [Anexo Carta].pdf

Barragem Redonda Olgas e Hidro Freixiel.dwg

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43 - 1050-044 Lisboa Portugal
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 200 013 000 euros
SGD - Carta 8/21/D-DAPR-TAS - Pág 2

From:

info@exercito.pt <info@exercito.pt>

To:

bromao@aqualogus.pt <bromao@aqualogus.pt>

Subject:

RE: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Date:

26.02.2021 16:21:05 (+0000)

Attachments:

Ofício 1312 do GabCEME.PDF (1 page)

Exma. Senhora Beatriz Romão,
Encarrega-me o Exmo. Chefe da Repartição de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo de
junto enviar o Ofício nº 1312, de 26 de fevereiro de 2021.
Com os melhores cumprimentos

De: Beatriz Romão [mailto:bromao@aqualogus.pt]
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 15:02
Para: info
Cc: Aqualogus
Assunto: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS E DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO FREIXIEL - PEDIDO DE ELEMENTOS

Ref.ª 0053/2021
Estado Maior do Exército
Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no
sentido de averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no
conjunto de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à
construção da barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação
de filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se
pelas freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no
concelho de Vila Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte
link: http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do
projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)

– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.
Beatriz Romão
www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n.1 – Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – Portugal
T: (+351) 217 520 190

Novo domínio de Correio Eletrónico
O domínio de e-mail do Exército Português passou de "mail.exercito.pt" para "exercito.pt".
O endereço antigo deixará de funcionar em Março de 2021.
The Portuguese Army's e-mail domain changed from "mail.exercito.pt" to "exercito.pt".
The old address will cease working on March 2021.

From:

Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

To:

'Beatriz Romão' <bromao@aqualogus.pt>

CC:

'Filipa Reis' <filipareis@aqualogus.com>

Subject:

FW: Infraestruturas de Portugal - 2021INF00437

Date:

16.03.2021 11:54:32 (-0000)

Attachments:

2021INF00437 - Ficha do Registo.pdf (2 pages)

Ref.ª XXXX/201X

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Gestão do Cliente - Infraestruturas de Portugal <cliente@infraestruturasdeportugal.pt >
Enviada: 16 de março de 2021 11:48
Para: geral@aqualogus.pt
Assunto: Infraestruturas de Portugal - 2021INF00437
Sra. Beatriz Romão
Aqualogus -Engenharia & Ambiente, Lda
Recebemos o seu pedido de elementos para o Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas e do
Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel.
Informamos que o projeto em causa não interfere com as infraestruturas atualmente existentes nem previstas, sob
jurisdição da IP.
Mais se informa que não sendo possível aceder ao polígono que demarca esse mesmo projeto, não existe qualquer
informação digital a disponibilizar.
Agradecemos o seu contacto.
Com os melhores cumprimentos
Diretora do Departamento de Gestão do Cliente
Sónia Figueira
(Ao abrigo da subdelegação de competências)

_____________________________________
Praça da Portagem, 2809-013 Almada
E-mail: cliente@infraestruturasdeportugal.pt
Tel. 212 879 000

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

DISCLAIMER

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso
exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA.
Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que
esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar,
distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o
emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de
disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este
correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o
emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua
cooperação.
Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal
NIPC | Tax ID 503 933 813

The information contained in this e-mail and any accompanying documents
is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person
and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To " and
"cc " box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized
disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly
prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error,
please return the e-mail and attachments to the sender and delete the email and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de
Portugal, SA. thanks you for your cooperation.

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.

Departamento de Gestão do Cliente
Direção de Serviços da Rede e Parcerias

FICHA DO REGISTO
N.º Processo:
Data de Registo:

2021INF00437
2021-02-12

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
Nome:

Aqualogus -Engenharia & Ambiente, Lda

Morada:

Rua do Mar da China, n.1 ? Escritório 2.4
Parque das Nações
1990-137
Lisboa

Telefone:
Email:
NIF:

217 520 190
geral@aqualogus.pt
503696536
CARACTERIZAÇÃO

Origem:

Registo interno

Tipologia:

Informações

Categoria:

Informações

Assunto:

Estudos/Projetos

Detalhe:

Estudos/Projetos
LOCAL

Distrito:

Bragança

Local:

DESCRIÇÃO
Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, contratualizado pela Câmara Municipal de Vila Flor, a AQUALOGUS - Engenharia e
Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de
averiguar se o mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
A Barragem Redonda das Olgas insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel e enquadra-se no conjunto
de Aproveitamentos Hidroagrícolas desenvolvidos no âmbito do PDR. Numa fase posterior à construção da
barragem o aproveitamento hidroagrícola irá beneficiar 570 ha de área no concelho de Vila Flor.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pela estação de
filtração, pelas condutas, pelos blocos de rega e pelos acessos e área envolvente do projeto, distribui-se pelas
freguesias de Freixiel, Samões e União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, no concelho de Vila
Flor.
A área de estudo está incluída na Folha 104 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro zip (através do seguinte link:
http://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/H8jYGm3ouzw5qMO) que inclui uma figura de enquadramento do projeto,
bem como os respetivos ficheiros SIG (.shp).
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
- SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
- DWG georreferenciado
- Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Anexos

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA
Praça da Portagem • 2809-013 ALMADA • Portugal
T +351 212 879 000 • F +351 212 951 997
ip@infraestruturasdeportugal.pt • www.infraestruturasdeportugal.pt

From:

Telma Antunes <telma.antunes@lneg.pt>

To:

bromao@aqualogus.pt <bromao@aqualogus.pt>

CC:

Machado Leite <machado.leite@lneg.pt>

Subject:

LNEG OF 00241 de 18Fev2021 Envio Informação AQUALOGUS EIA Barragem
Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel

Date:

19.02.2021 11:39:27 (+0000)

Attachments:

LNEG OF 00241 de 18 de fevereiro de 2021 Aqualogus EnvioInformação EIA
BarragemRedonda das Olgas e do Aproveitame.pdf (6 pages)

Exma. Senhora
Enga. Beatriz Romão
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda.
Por indicação do Senhor Professor Machado Leite, Vogal do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de
Energia e Geologia, I.P. e como é habitual por esta via enviamos documento com a Informação solicitada ao
LNEG e respetivo ofício LNEG nº 00241 de 18 de fevereiro de 2021 de envio, ambos assinados digitalmente.
Procurando dar cumprimento a diretivas do Governo no sentido da eliminação de papel na Administração
Pública, não procederemos ao envio do documento em papel, a não ser que V. Exas. formalmente o
solicitem.
Para completo fecho do processo, agradecemos, por favor, resposta a este e-mail para confirmação da
receção do mesmo por V. Exas.
Com os melhores cumprimentos,
Atenciosamente.
Telma Antunes
Secretariado do Conselho Directivo

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Estrada da Portela / Bairro do Zambujal / Alfragide
Apartado 7586 / Alfragide / 2610-999 Amadora / PORTUGAL
Tel: (00351) 210 924 608
telma.antunes@lneg.pt

- AVISO -

www.lneg.pt

Esta mensagem de correio eletrónico e quaisquer dos seus ficheiros anexos, caso existam,
são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s),
podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada,
copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da
mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou
divulgação da mesma. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos de
imediato, por correio eletrónico, para o endereço acima e apague este e-mail do seu
sistema.
Obrigado.

- NOTICE This e-mail transmission and eventual attached files are intended only for the use of the
individual or entity named above and may contain information that is confidential,
privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended
recipient, or if you have received this transmission in error, please immediately notify
us by e-mail at the above address and delete this e-mail from your system.
Thank you.

Exma. Senhora
Engª Beatriz Romão
AQUALOGUS –Engenharia e Ambiente, Lda
Rua do Mar da China, nº1, Escritório 2-4
Parque das Nações
1990 -137 LISBOA
Sua referência
Mail de Engª Beatriz Romão
(Ref.ª 0051/2021)

Sua comunicação de
2021 02 11

Nossa referência
Ofício LNEG nº 00241

Data
2021 02 18

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola do Freixiel
Pedido de elementos
- Envio de Informação

Na sequência do mail de V. Exa. de 11 de fevereiro de 2021, relativo ao assunto em epígrafe, junto
se envia a respetiva Informação desta Instituição.
Tratando-se de disponibilização de Informação foi aplicado o custo de 98,40€ com o IVA incluído
comunicado a V.Exa.
Com os melhores cumprimentos,

O Vogal do Conselho Diretivo

Machado Leite
Anexo: O mencionado

Estrada da Portela, Bairro do Zambujal
Apartado 7586 – Alfragide, 2610-999 AMADORA, Portugal
Tel: +351 210 924 600/1
Fax: +351 217 163 806 online:217163806@fax.ptprime.pt

www.lneg.pt
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AQUALOGUS – ENGENHARIA E AMBIENTE
email de Eng.ª Beatriz Romão (Ref.ª 0051/2021) de 11 de fevereiro de 2021

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das
Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel
Pedido de elementos

Nome do Responsável(is) Técnico(s) I Unidade de Investigação
Dr. Narciso Ferreira e Dra. Ana Paula Pereira / Unidade de Geologia
Hidrogeologia Geologia Costeira
Doutor Jorge Carvalho e Eng. Augusto Filipe / Unidade de Recursos Minerais e
Geofísica

Fevereiro I 2021

Estrada da Portela, Bairro do Zambujal
Apartado 7586 – Alfragide, 2610-999 AMADORA, Portugal
Tel: +351 210 924 600/1
Fax: +351 217 163 806 online:217163806@fax.ptprime.pt
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INFORMAÇÃO
Em resposta à solicitação da empresa AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda., de
informação para a elaboração Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Barragem Redonda
das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, sobre eventuais condicionantes
existentes ou previstas na área de estudo, o LNEG pronuncia-se relativamente à Geologia,
Hidrogeologia e Recursos Minerais.
GEOLOGIA
A área em estudo, conforme indicada na planta enviada pela empresa, não dispõe de informação
geológica publicada na escala 1/50 000, que corresponde à Folha 11A – Vila Flor, da Carta
Geológica de Portugal nesta escala.
Existe publicada a folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 1/200 000 e respetiva Notícia
Explicativa, que abrange a área em estudo.
Existe também publicada a Carta Geológica de Portugal na escala 1/500 000 (SGP 1992).
Toda a informação geológica publicada nas várias escalas encontra-se disponível no Geoportal
do LNEG: http://geoportal.lneg.pt/
Património Geológico
Consultada a base de dados de Geossítios do LNEG constata-se a não existência de património
geológico inventariado na área do projeto e sua zona envolvente.
Informamos que se encontra disponível no geoPortal do LNEG toda a informação relativa ao
Património Geológico existente na base de dados do LNEG, que poderá ser acedido em:
https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/geossitios/#!/
Pelo Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de julho é atribuído ao ICNF, a função de autoridade nacional
para a conservação da natureza e da biodiversidade, que organiza, através do Sistema de
Informação sob o Património Natural (SIPNAT), a informação relativa a biodiversidade e ao
Património Geológico presentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional. A
informação relativa a geossítios encontra-se em fase de implementação, pelo que se recomenda
a consulta do respetivo site: http://www2.icnf.pt/portal/pn/geodiversidade/patrimonio-geologico.
Tal como é referido no Portal do ICNF, pode ainda ser encontrada informação disponível em
sítios de entidades que se dedicam à Conservação do Património Geológico e à proteção de
sítios e paisagens de interesse geológico, nomeadamente da Associação ProGeo – Associação
Europeia para a Conservação do Património Geológico – Grupo Português. A Associação
ProGeo promoveu o Inventário de Geossítios de Relevância Nacional do Património Geológico
de Portugal. Este inventário do património geológico nacional reúne os principais Geossítios onde
ocorrem elementos da geodiversidade (minerais, fósseis, rochas, geoformas) com elevado valor
científico, que pode ser consultado em: http://geossitios.progeo.pt/
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Após consulta da referida base de dados constata-se a não existência de geossítios de relevância
nacional do Património Geológico de Portugal que se encontrem incluídos na área em estudo.
Considera-se também de grande importância a preservação do Património Geológico e
Geomineiro a que corresponde o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico
de Portugal. Este Roteiro tem como objetivo a divulgação científica da problemática mineira e
geológica e o aproveitamento do potencial de desenvolvimento dos territórios associados às
atividades extrativas, sendo um projeto promovido pela Direção Geral de Energia e Geologia DGEG, e pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA – EDM, e de outras entidades com os
mais diversos enquadramentos institucionais, dispersas ao longo de todo o território nacional.
http://www.roteirodeminas.pt/
A pesquisa efetuada no site do Roteiro de Minas não revela a existência de património geomineiro
na área de desenvolvimento do projeto.
A informação aqui fornecida não invalida a existência de geossítios ou trabalhos sobre o tema do
Património Geológico existentes em diferentes instituições, a cuja informação não temos acesso.
Recomenda-se a consulta de informação relativa a Património Geológico no PDM do concelho
abrangido pelo projeto, que no caso presente corresponde ao concelho de Vila Flor.
Neotectónica
Considera-se que para os projetos de construção de Barragens e de Aproveitamentos
Hidroagrícolas associadas, podem adquirir importância os aspetos relativos a neotectónica, pela
ocorrência de falhas ativas que possam intersectar as componentes da obra e estruturas
associadas. De facto, a área em estudo, embora não sendo diretamente intersectada por falhas
ativas, assinaladas na Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988),
encontra-se, nesta carta, localizada nas proximidades de uma importante falha ativa, de
orientação NNE-SSW designada por falha de Bragança-Vilariça-Manteigas e sistema de falhas
associadas. As falhas ativas deverão ser tidas em consideração na execução do projeto quer na
Barragem das Olgas, quer nas estruturas do regadio de Freixiel.
Recomenda-se assim a consulta de bibliografia específica relativa ao tema da neotectónica:
Cabral J. & Ribeiro A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000, Dep. Geol. Fac. Ciênc. de
Lisboa, Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. Serviços Geológicos de Portugal).
Cabral J. & Ribeiro A. (1989) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000 Notícia Explicativa. Serviços
Geológicos de Portugal.
Cabral J. (1995) Neotectónica de Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e Mineiro nº 31, 255 p.

HIDROGEOLOGIA
A área de implantação do projeto em estudo insere-se na unidade hidrogeológica do Maciço
Antigo Indiferenciado da Bacia Hidrográfica do Douro.
Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Hidrogeologia e Geologia
Costeira do LNEG, constam 3 pontos de água na área do projeto (Tabela 1).
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Tabela 1
Coordenadas aproximadas dos pontos de água
(Sistema de Coordenadas: PT-TM06/ETRS89)

Referência do
ponto de água

Coordenadas

104F0001

M
74076

P
183548

104N0002

74206

183342,4

104N0003

75220,5

185407,4

A informação sobre pontos de água pode ser consultada no Geoportal do LNEG onde é possível
aceder à “Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos Portugueses” em Bases de dados
(https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/rec_hidrogeol/#!/ ) e/ou no visualizador de mapas
(https://geoportal.lneg.pt/mapa/?escala=4000000&mapa=RecursosHidro# ) que permite a
visualização da informação.
Inserindo-se o projeto numa área em que a origem do abastecimento público de pequenas
populações são captações de água subterrânea, aconselha-se a realização de um exaustivo
inventário de campo das captações de água subterrânea públicas e privadas, incluindo as que
não estão sujeitas a licenciamento.
No Relatório do EIA a caracterização da situação de referência deverá apresentar o
enquadramento hidrogeológico regional e a caracterização hidrogeológica local, a qual deverá
integrar o inventário de pontos de água, a descrição das formações geológicas existentes, a
caracterização dos aquíferos (extensão, espessura e profundidade), as características
hidrodinâmicas e a produtividade aquífera. Deverá ainda constar a caracterização piezométrica
e as principais direções de escoamento subterrâneo existentes na área de implantação do
projeto. A caracterização da qualidade da água subterrânea deverá ser efetuada, caso seja
possível, em captações existentes na área do projeto ou na sua proximidade. Caso existam
captações destinadas ao abastecimento público deverão ser considerados os respetivos
perímetros de proteção, cuja definição e condicionantes são estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º
382/99, de 22 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei n. º 226-A/2007, de 31 de maio).
Recomenda-se que na caracterização da situação de referência, do Relatório do EIA, conste a
seguinte informação:
−

Enquadramento hidrogeológico regional e a caracterização hidrogeológica local;

−

Planta de localização dos pontos de água subterrânea inventariados e os perímetros de
proteção das captações de abastecimento público;

−

Tabelas com as características técnicas das captações subterrâneas (privadas e públicas),
incluindo a distância às diversas infraestruturas do projeto e toda a informação existente
sobre as mesmas;
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−

Profundidade do nível de água nas captações publicas e nas privadas em que seja possível
efetuar essa medição, de modo a inferir o nível piezométrico na área de estudo do projeto;
− Caracterização físico-química e avaliação da qualidade da água subterrânea, se possível
efetuada em pontos de águas/captações subterrâneas existentes nas áreas de
implantação do projeto ou na sua envolvência, considerando os parâmetros expressos no
Anexo 1 do Decreto-Lei nº236/98, de 1 agosto;

A Avaliação de Impactes, as Medidas de Mitigação e o Plano de Monitorização, respeitantes aos
recursos hídricos subterrâneos, deverão ser adequados às especificidades do Projeto, nas suas
fases de construção e de exploração. Aconselha-se que, no Relatório do EIA, sejam propostas
medidas de minimização/compensação e reposição para todas as captações de água
subterrânea que sejam afetadas diretamente ou indiretamente pelo projeto. As referidas medidas
devem assegurar, no mínimo, as atuais condições de abastecimento e usos.
Recomenda-se a consulta de:
Almeida, C.; Mendonça, J. J. L.; Jesus, M. R. & Gomes, A. J. (2000) – “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”.
INAG/CGUL. Lisboa. 661 p.
Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro– RH3

Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos
Não se tem conhecimento de ocorrências hidrominerais, águas de nascente e recursos
geotérmicos dentro da área de implantação do projeto. Contudo, a informação sobre águas
minerais naturais, águas de nascente e recursos geotérmicos deverá ser solicitada à Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG).
RECURSOS MINERAIS
Dentro da área de estudo apresentada não são conhecidos recursos minerais com relevante valor
económico. No entanto, esta zona apresenta potencial para a ocorrência de minérios de urânio,
por se situar na zona dos granitos de Vila Real-Vila Nova de Foz Côa.
A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões
mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou
concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.) deve
ser solicitada à Direção-Geral de Energia e Geologia - DGEG.
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ANEXO 2 – MAPA DE QUANTIDADES
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PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE
AMBIENTAL DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
RELATÓRIO

ANEXO 2 - MAPA RESUMO DAS QUANTIDADES

ITEM

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

A

BARRAGEM DA REDONDA DAS OLGAS

1

UNIDADE

QUANTIDADE

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

1.1

Escavação

m³

30 440

1.2

Aterro

m³

194 496

1.3

Transporta a vazadouro de produtos sobrantes

m³

30 440

m³

4 458

m

153

2
2.1
3
3.1

BETÃO ARMADO
Betão incluindo varões de aço
CONDUTAS
Tubagens de aço DN100 a DN700

B
1

REDE VIÁRIA
MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

1.1

Escavação

m³

23 587

1.2

Transporta a vazadouro de produtos sobrantes

m³

13 367

1.3

Aterro

m³

8 500

m³

390

2
2.1

BETÃO
Betão

C
1

ADUÇÃO E REDE DE REGA
MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

1.1

Escavação

m³

63 176

1.2

Transporta a vazadouro de produtos sobrantes

m³

16 951

1.3

Aterro

m³

19 280

A2 - 1
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ITEM
2
2.1
3

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

UNIDADE

QUANTIDADE

m³

578

BETÃO
Betão
CONDUTAS

3.1

Tubagens PEAD DN90 a DN710

m

33 797

3.2

Tubagens FFD DN100

m

14

A2 - 2

