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1

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Após a identificação, a caracterização e a avaliação de impactes, nomeadamente os de
carácter negativo, associados às fases de construção e exploração da Barragem Redonda
das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, torna-se necessário estabelecer
algumas medidas prévias, ações corretivas e mesmo compensadoras que visem, de algum
modo, a manutenção do equilíbrio do meio envolvente.
As medidas que se apresentam em seguida procuram restabelecer a situação o mais
próximo possível do seu estado inicial, antes da perturbação, através da redução e/ou
eliminação dos impactes negativos mais significativos suscetíveis de ocorrer, bem como
evitar o surgimento de outros impactes indiretos não desejáveis. De acordo com as
características do projeto, foram contempladas as medidas de minimização de impactes
suscetíveis de ocorrer nas fases de construção e exploração.
1.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS
As medidas que se seguem constam da listagem de “Medidas de minimização gerais da
fase de construção” presente no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA)1.
1.2.1

Fase de preparação prévia à execução das obras

MM(FC) 1 - Previamente ao início da obra deverá ser divulgado o período de execução
previsto, através de um painel informativo na entrada do local, que identifique
igualmente o Projeto, o Proponente e contenha um contacto para
informações/sugestões.
MM(FC) 2 - Realizar ações de formação e sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
MM(FC) 3 - Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos
níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos

1

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Modelos-DocumentosOrientacao/DocumentosOrientacao/MedidasdeMinimizacaoGerais.pdf
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trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que
decorre genericamente entre início de abril e o fim de junho.
MM(FC) 4 - Elaborar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), constituído pelo
planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase de execução das
obras, e respetiva calendarização. O SGA deve ser elaborado pelo dono da obra e
integrado no processo de concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo
empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito à
aprovação do dono de obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes no SGA
comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de
minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
1.2.2

Fase de execução da obra

MM(FC) 5 - Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais, no entanto caso o
sejam, que esteja devidamente justificado:
– Áreas do domínio hídrico;
– Áreas inundáveis;
– Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
– Perímetros de proteção de captações;
– Áreas classificadas da RAN ou da REN;
– Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;
– Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
– Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
– Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
– Áreas de ocupação agrícola;
– Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
– Zonas de proteção do património.
Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação
aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.
Devem, ainda, ser respeitadas as condicionantes identificadas no DESENHO 28 - Carta
de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes.
2
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1.2.3

Desmatação, limpeza e decapagem dos solos

MM(FC) 6 - As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a
execução da obra.
MM(FC) 7 - Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da
terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas
afetadas pela obra.
MM(FC) 8 - A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização.
MM(FC) 9 - Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico
deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder
à prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando
da caracterização de referência.
1.2.4

Escavações e movimentações de terras

MM(FC) 10 - Sempre que a área a afetar apresente potencial arqueológico deve-se efetuar
o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação
dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património
arqueológico.
MM(FC) 11 - Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
MM(FC) 12 - Executar os trabalhos de escavações a céu aberto e movimentação de terras
de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de
modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.
MM(FC) 13 - A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes.
MM(FC) 14 - Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar
para fora da área de intervenção).
MM(FC) 15 - Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em
excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas para
depósito.
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MM(FC) 16 - Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação
dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais,
até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
MM(FC) 17 - Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua
proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que
garanta a sua estabilidade.
MM(FC) 18 - Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção
dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas:
– Áreas do domínio hídrico;
– Áreas inundáveis;
– Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
– Perímetros de proteção de captações;
– Áreas classificadas da RAN ou da REN;
– Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;
– Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
– Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
– Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
– Áreas de ocupação agrícola;
– Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
– Zonas de proteção do património.
Devem, ainda, ser respeitadas as condicionantes identificadas no DESENHO 28 - Carta
de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes.
1.2.5

Construção e Reabilitação de Acessos

MM(FC) 19 - Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de
empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis
(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).
MM(FC) 20 - Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser
adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
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MM(FC) 21 - Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras.
MM(FC) 22 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos
afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das
águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
MM(FC) 23 - Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de
habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação
em vigor.
MM(FC) 24 - Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de
construção ou residuais da obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios
utilizados.
1.2.6

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos

MM(FC) 25 - Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos
os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para
os diferentes fluxos de resíduos.
MM(FC) 26 - Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser
prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e
zonas de máxima infiltração.
MM(FC) 27 - São proibidas queimas a céu aberto.
MM(FC) 28 - Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos
devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito,
devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio
para reciclagem.
MM(FC) 29 - Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino
final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
MM(FC) 30 - Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
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MM(FC) 31 - Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e
posteriormente encaminhados para tratamento.
MM(FC) 32 - Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha
por operador licenciado.
1.2.7

Fase final da execução de trabalhos

MM(FC) 33 - Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra,
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria
de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.
MM(FC) 34 - Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos
locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham
eventualmente sido afetados ou destruídos.
MM(FC) 35 - Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção
1.3 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO POR DESCRITOR
Para além das medidas gerais previstas pela APA, considerou-se que deveriam prever-se
medidas de carácter mais específico, a fim de se obter um quadro de mitigação melhor
capacitado para lidar com os potenciais impactes significativos deste projeto em particular.
Seguidamente

apresentam-se

as

referidas

medidas,

descriminadas

por

fase

de

implementação das mesmas.
Fase de Pré-Construção – MM (FPC)
(Património Histórico Cultural)
MM (FPC) 1 - Recomenda-se a preservação, através de registo para memória futura
(elaboração de memória descritiva, registo topográfico e fotográfico) das seguintes
ocorrências afetadas:
– BrO1 – Casa 1 das Olgas;
– BrO 3 – Casa 3 das Olgas;
– BrO 4 – Ponte 1 da Ribeira dos Brunhais;
6
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– BrO 5 – Casa da Ribeira dos Brunhais;
– BrO 6 – Ponte 2 da Ribeira dos Brunhais;
– BrO 9 – Ponte 3 da Ribeira dos Brunhais;
– BrO 10 – Poço da Ribeira dos Brunhais;
– BrO 12 – Casa da Fonte da Guarda;
– BrO 13 – Casa 2 da Moira;
– BrO 14 – Casa 3 da Moira;
– BrO 15 – Poço da Moira;
– BrO 16 – Casa 2 da Fonte da Guarda;
– BrO 17 – Calçada da Ribeira de Brunhais;
– BrO 19 – Levada da Ribeira de Brunhais;
– BrO 22 – Levada 2 da Ribeira de Brunhais.
MM (FPC) 2 - Recomenda-se a alteração pontual da geometria das infraestruturas lineares
(adutor e condutas) que põem em risco a preservação das seguintes ocorrências. Nos casos
nos quais esta compatibilização não seja viável do ponto de vista da exequibilidade do
projeto, esta deverá ser devidamente fundamentada e assumida a afetação direta da
ocorrência em causa e é necessário proceder à preservação, através de registo para
memória futura (elaboração de memória descritiva, registo topográfico e fotográfico):
– Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
– Fr12 - Casa 2 de Ribeira Redonda;
– Fr23 – Poço 1 da Ribeira Redonda;
– Fr94 – Casa 8 da Cabreira;
– Fr99 – Poço do Fulhudo;
– Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.
MM (FPC) 3 - Deve proceder-se à realização de sondagens mecânicas a acompanhar a
geometria do traçado da conduta que atravessa a área de sensibilidade arqueológica
atribuída a Fr48 – São Domingos. Esta ação permitirá identificar potenciais contextos
conservados no subsolo e despistar eventuais impactes negativos antes de iniciado o
processo de construção.
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Fase de Construção - MM(FC)
(Recursos Hídricos Superficiais)
MM(FC) 36 - Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água para
uma época do ano adequada, de modo a que aquelas apresentem o mínimo escoamento
possível.
MM(FC) 37 - Sempre que houver um atravessamento de linhas de água por elementos de
projeto, dever-se-á minimizar o tempo de interrupção da circulação da água.
MM(FC) 38 - Minimizar alterações no caudal da ribeira, evitando alterações na sua
qualidade, como excesso de turbidez.
MM(FC) 39 - Durante a afetação do leito da ribeira Redonda, o desvio provisório deverá
assegurar a devolução da totalidade da água à linha de água a jusante, devendo a duração
da intervenção ser a menor possível.
MM(FC) 40 - Durante a intervenção no leito de linhas de água, dever-se-á assegurar que
todas as ações que traduzam risco de poluição sejam restringidas na sua envolvente direta.
MM(FC) 41 - A movimentação de máquinas no leito das linhas de água deverá ser
efetuada segundo o princípio da afetação mínima do escoamento natural, do leito de cheia,
das margens e da vegetação ripícola. O atravessamento das linhas de água pela maquinaria
da obra, quando inevitável, deverá privilegiar os atravessamentos já existentes.
(Recursos Hídricos Subterrâneos)
MM(FC) 42 - Sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático,
deverá assegurar-se a extração da água e seu encaminhamento para o terreno a jusante.
Pretende-se deste modo manter o equilíbrio hidrodinâmico e evitar a contaminação do
recurso subterrâneo.
MM(FC) 43 - Para as captações subterrâneas mais próximas das frentes de obra deverão
ser tomadas medidas com vista à proteção das mesmas, nomeadamente a sua vedação e
sinalização dentro do corredor de obra, de forma a impedir o acesso ao local por parte da
maquinaria e funcionários.
(Solos, Geologia, Geomorfologia e Geotecnia)
MM(FC) 44 - Remoção prévia do solo arável das áreas sujeitas a escavação,
implementação de estaleiros e áreas de depósito temporário de terras, e consequente
armazenamento em pargas para posterior reutilização na recuperação de áreas afetadas
pela Empreitada.
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MM(FC) 45 - Remoção prévia (operações de saneamento) à exploração do solo arável do
material de empréstimo – na área da albufeira – e disponibilização da terra vegetal para
quem possa nela estar interessada, desde que assegure o transporte a destino final.
MM(FC) 46 - Deposição dos materiais de empréstimo em aterros provisórios nas devidas
condições de estabilidade geotécnica, atendendo às características geológico-geotécnicas
dos terrenos explorados.
MM(FC) 47 - Deposição dos materiais sobrantes em locais próprios e nas devidas
condições de estabilidade geotécnica.
MM(FC) 48 - Máximo aproveitamento dos materiais escavados, através da sua
incorporação nos aterros da própria obra, sempre que as características geotécnicas sejam
compatíveis.
(Ecologia)
MM(FC) 49 - As ações de desmatamento devem cingir-se ao estritamente necessário à
execução da obra e ocorrer fora do período reprodutor da maior parte da fauna silvestre.
MM(FC) 50 - No decorrer dos trabalhos de desmatação, deverá ser assegurada vigilância
no local por forma a prevenir eventuais incêndios resultantes dos trabalhos da empreitada.
MM(FC) 51 - Promover uma ação de sensibilização junto dos trabalhadores que promova o
respeito pelos valores ecológicos em presença, contemplando aspetos como: a não colheita
ou danificação/abate de espécimes vegetais e animais; e alertando para o valor ecológico
da flora, da vegetação, dos habitats e da fauna que possam ocorrer na área a
intervencionar. Em relação aos habitats naturais, em particular, alertar para a sensibilidade
dos habitats prioritários 6220* (Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea) e 91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)), mas também 5210 (Matagais arborescentes de
Juniperus spp.), vulgo zimbrais, devido ao seu bom estado de conservação.
MM(FC) 52 - Evitar a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em
árvores e arbustos.
MM(FC) 53 - Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações.
MM(FC) 54 - Iniciar as ações de recuperação paisagística, sempre que possível, logo após
a conclusão das operações nos terrenos intervencionados, de modo a prevenir a erosão e
infestação por espécies exóticas e infestantes, nas áreas de afetação temporária.
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(Património Histórico Cultural)
MM(FC) 55 - Define-se a medida genérica de acompanhamento arqueológico de obra. O
acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas as etapas da
obra que impliquem a mobilização de solos (escavação, aterro, terraplenagem).
MM(FC) 56 - O acompanhamento arqueológico de obra é particularmente relevante na fase
de desmatação das zonas identificadas com condições muito limitadas de visibilidade do
solo, onde é provável a ocorrência de vestígios ou construções de cariz agrícola.
MM(FC) 57 - As eventuais ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu
valor patrimonial, ser conservadas in situ ou salvaguardadas pelo registo. Os achados
móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural.
MM(FC) 58 - O Empreiteiro deverá sinalizar, em articulação com o arqueólogo em campo,
todos os elementos patrimoniais a salvaguardar, integrados na atual Carta de
Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes, e outros que
lhe venham a ser indicados pela equipa de Acompanhamento Arqueológico, antes do início
da obra, de forma a serem preservados durante a execução da mesma.
MM(FC) 59 - Integração na Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e
Depósito de Terras Sobrantes, sinalização enquanto área interdita a movimentação de
pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de forma a anular quaisquer possibilidades de
afetação indireta, das ocorrências localizadas a menos de 50 metros das frentes de obra
ativas. As ocorrências a sinalizar e vedar particularmente relevantes e em função da sua
proximidade às frentes de obra são:
– Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
– Fr3 - Forno de Secar Figos 2 de Ribeira Redonda;
– Fr14 - Forno de Secar Figos 2 de Água d’Alte;
– Fr28 – Ponte do Vieiro;
– Fr48 – São Domingos;
– Fr114 – Capela de São Domingos;
– Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.
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(Paisagem)
MM(FC) 60 - Finda a utilização dos estaleiros, estes serão desativados, serão realizadas
ações de escarificação do solo e modelação do terreno, com restituição da terra vegetal,
previamente decapada, de modo a assegurar a reposição das condições iniciais.
MM(FC) 61 - Implementar o Projeto de Integração Paisagística da Barragem, proposto no
Volume 2 dos Relatórios Técnicos.
MM(FC) 62 - Implementar o Plano de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pela
Empreitada, proposto no Volume 3 dos Relatórios Técnicos.
(Ordenamento do Território)
MM(FC) 63 - Dever-se-á desenvolver um projeto de compensação ao abate de sobreiros
que, inevitavelmente, terão de ser eliminados, para execução das infraestruturas e
enchimento da albufeira.
Esta medida deverá adotar o suporte legal proporcionado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de
25 de maio – com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho
–onde é referido, no seu artigo 8.º, que a constituição de novas áreas de quercíneas, ou a
beneficiação de áreas preexistentes, terá obrigatoriamente de corresponder a um fator
multiplicativo de, pelo menos, 1,25 da:
– área de povoamentos a serem abatidos; e/ou
– do número de quercíneas isoladas afetadas2, quer sejam abatidas ou mutiladas (i.e.,
onde possam vir a ser interferidas por mobilizações do solo ou através de danos a
nível das raízes, pernadas, ramos ou troncos).
O projeto de compensação ao abate de quercíneas terá de iniciar-se com o levantamento
detalhado das árvores/povoamentos efetivamente a abater para execução do projeto (neste
Estudo de Impacte Ambiental foram preliminarmente quantificadas 127 árvores a abater). A
escolha da localização da área a beneficiar pelo Projeto de Compensação deverá ter como
pressuposto que este se realize em prédios rústicos com condições edafoclimáticas
adequadas para a espécie alvo. Importa também registar que as áreas territoriais a
beneficiar terão de ter ligação jurídica com a entidade proponente, por posse ou contrato de
utilização.
O projeto, após aprovado pela Autoridade de AIA, deverá ser implementado antes do final
da Fase de Construção.

2

A quantificação deverá considerar todas as interferências das atividades construtivas numa área do dobro do raio da área de
projeção da copa, de cada um dos exemplares de quercíneas

11

Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 4 – Mitigação, Monitorização e Conclusões

MM(FC) 64 - Respeitar as figuras de ordenamento e servidões.
(Ambiente sonoro)
MM(FC) 65 - Cumprir as disposições legais aplicáveis, no que diz respeito ao horário para
a realização de atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os
equipamentos de construção a utilizar.
MM(FC) 66 - Obtenção de licença especial de ruído, caso aplicável, para atividades
ruidosas temporárias, no cumprimento do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro,
(Regulamento Geral de Ruído) no que respeita à existência de recetores sensíveis na
proximidade das frentes de obra (ver DESENHO 26).
MM(FC) 67 - Assegurar o bom estado dos equipamentos geradores de ruído, por forma a
que não seja emitido mais ruído do que o necessário.

(Saúde Humana)
MM(FC) 68 - Deve ser garantido, em fase de obra, que todos os trabalhadores têm acesso
a cuidados de saúde adequados e proporcionais.
MM(FC) 69 - Em períodos especialmente secos, e por forma a evitar a dispersão de
poeiras, deverá proceder-se à lavagem e/ou humedecimento dos acessos envolventes,
quando utilizados pelos veículos afetos à obra.

Fase de Exploração - MM(FE)
(Clima)
MM(FE) 1 - Durante todas as fases, o controlo das emissões gasosas é uma obrigação
legal, pelo que devem existir sistemas que permitam o cumprimento da legislação nacional,
em termos de concentração dos poluentes emitidos.
MM(FE) 2 - Deverão ser consideradas as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 3
como forma de redução de emissões de GEE, e que devem ser consideradas como
referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização
dos impactes.

3

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2020/12/PNEC-2030-Plano-Nacional-Energia-e-Clima.pdf
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MM(FE) 3 - Tendo em conta que a longo prazo, e num contexto de alterações climáticas,
as disponibilidades de água vão diminuir, deverão ser favorecidas as culturas/práticas
culturais menos consumidoras de água.
(Recursos Hídricos Superficiais)
MM(FE) 4 - Garantir a manutenção do regime de caudais ecológicos, proposto no Volume
1 dos Relatórios Técnicos.
MM(FE) 5 - Criação de sistemas de aviso de rega que promovam uma adequação dos
volumes de rega às necessidades hídricas das culturas – condução da rega.
MM(FE) 6 - Adequação dos procedimentos na rega por gravidade no sentido de otimizar o
volume de água utilizado pelas plantas.
MM(FE) 7 - Medidas ao nível da rega por aspersão:


Adequação dos procedimentos na rega por aspersão: utilização de cortinas de vento
– sebes



Adequação dos procedimentos na rega por aspersão: controlo do escoamento
superficial e erosão



Adequação dos procedimentos na rega por aspersão: rega em horário noturno



Substituição do equipamento de aspersão fixa em regiões ventosas



Adequação de utilização de aspersão com canhões semoventes



Adaptação ou substituição de equipamentos de aspersão móvel

MM(FE) 8 - Adequação dos procedimentos na rega localizada no sentido de otimizar o
volume de água utilizado pelas plantas.
(Recursos Hídricos Subterrâneos)
MM(FE) 9 - Dinamizar ações de sensibilização junto da comunidade regante, no sentido de
promover o abandono do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas, uma vez que
através da implementação do projeto será disponibilizada água superficial.
MM(FE) 10 - Promover as boas práticas agrícolas, de modo a reduzir a carga de
agroquímicos nos recursos hídricos subterrâneos.
MM(FE) 11 - Sensibilização dos agricultores para a utilização controlada e devidamente
sustentada de fertilizantes e pesticidas.
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(Solos)
MM(FE) 12 - Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de
rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre
evitada, bem como a rega por pivot em áreas de declive igual ou superior a 10 %.
MM(FE) 13 - Sensibilização ambiental dos agricultores para as boas práticas agrícolas,
designadamente ao nível da conservação das linhas de água que atravessam as parcelas
agrícolas e suas margens, bem como ao nível do uso adequado de agroquímicos.
(Ecologia)
MM(FE) 14 - Sensibilização ambiental dos utilizadores da Barragem Redonda das Olgas,
dos beneficiários do bloco de rega e populações locais através de ações com vista à
sensibilização relativamente à ecologia dos grupos faunísticos presentes e a importância
humana na sua conservação.
MM(FE) 15 - Vigiar a colonização da área por espécies exóticas e invasoras.
MM(FE) 16 - Sensibilizar os agricultores para a utilização controlada e devidamente
sustentada de fertilizantes e pesticidas. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas
zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de
água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação autóctone.
MM(FE) 17 - Sensibilizar os agricultores para a manutenção de cortinas arbóreas e
arbustivas a ladear os caminhos agrícolas, com vista à manutenção da biodiversidade
florística.
MM(FE) 18 - Sensibilizar os agricultores para a conservação das linhas de água e galerias
ripícolas que atravessam as parcelas agrícolas e as suas margens, bem como para a
relevância da manutenção de vegetação espontânea nos corredores entre as linhas de
plantação de vinha, olival ou amendoal.
MM(FE) 19 - Evitar a realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de
máquinas, nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,
numa largura de pelo menos 10 m.
MM(FE) 20 - Limitar as operações agrícolas ao período diurno,
afetação/mortalidade de fauna em repouso durante o período noturno.

evitando

a

MM(FE) 21 - Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de azinheiras e
sobreiros de, pelo menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são
permitidas operações como a mobilização do solo, ou outras que possam danificar ou
mutilar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos.
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(Património Histórico Cultural)
MM(FE) 22 - Criação de um modelo de gestão do património histórico-cultural da área de
regadio com a conceção de estratégias de edução e sensibilização dos intervenientes para
a sua salvaguarda e preservação.
MM(FE) 23 - Neste modelo deverá ser desenvolvida uma carta do património com base do
presente inventário, em permanente atualização, concebida enquanto instrumento operativo
para utilização de proprietários, agricultores e demais intervenientes no processo do
regadio, de forma a serem clara e facilmente identificados os elementos patrimoniais a
salvaguardar e os elementos chave constituintes da paisagem rural (como os muros e os
socalcos), para que as práticas agrícolas possam ser desenvolvidas respeitando a
preservação da identidade histórico-cultural existente.
MM(FE) 24 - No âmbito do património arqueológico o processo de sensibilização dos
intervenientes no regadio implica não apenas o reconhecimento e salvaguarda dos sítios
arqueológicos já identificados, mas igualmente o reconhecimento no terreno de potenciais
achados no decurso de trabalhos agrícolas e das formas de atuação que permitam o registo
científico e preservação dos mesmos. Neste processo, é indispensável a articulação entre
os órgãos autárquicos e as tutelas do património arqueológico, de forma a definir estratégias
eficazes e expeditas de comunicação e atuação.
(Paisagem)
MM(FE) 25 - Deverá ser assegurada a manutenção da cobertura vegetal efetuada no
âmbito do Projeto de Integração Paisagística da Barragem (Volume 2 dos Relatórios
Técnicos e componente integrante do Projeto de Execução da Barragem Redonda das
Olgas e Caminho de Acesso ao Coroamento).
(Qualidade do Ar e Saúde Humana)
MM(FE) 26 - Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por
forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas
destes compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas
em causa.
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2

MONITORIZAÇÃO

2.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
De acordo com o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017,
o EIA deve incluir programas de monitorização que identifiquem os parâmetros ambientais a
avaliar pela importância que assumem ao nível da incidência de impactes. A monitorização
terá como objetivos centrais:
– a determinação da fiabilidade da avaliação de impactes realizada no EIA;
– a eficácia das medidas de minimização de impactes negativos implementadas.
Sempre que se revele algum desajuste significativo, os resultados da monitorização
deverão permitir a correção dos fatores que possam estar a condicionar a eficácia
das ações de minimização e/ou a sugestão de novas ações de minimização.
2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO
2.2.1

Descritores a monitorizar

Para a fase de construção julga-se pertinente apresentar ações de monitorização
relativamente ao descritor Recursos Hídricos Superficiais, descritas de seguida.
2.2.2
2.2.2.1

Recursos Hídricos Superficiais
Objetivos

De modo a avaliar o impacte ambiental das obras da barragem da Redonda das Olgas nas
ribeiras, deverá ser implementado um programa de monitorização da qualidade da água
para a fase de construção.
A monitorização a efetuar, bem como os resultados obtidos, serão enquadrados pela
legislação pertinente em vigor, nomeadamente a que regula os aspetos de qualidade de
águas superficiais e do consumo de águas para rega (sobretudo o Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de agosto).
2.2.2.2

Locais e periodicidade de monitorização

Para monitorização da qualidade da água da barragem da Redonda das Olgas do troço
lótico propõem-se três locais de monitorização: dois a montante da Barragem das Olgas e
um a jusante (Quadro 2.1 e Figura 2.1).
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Quadro 2.1 – Pontos de amostragem de águas superficiais e respetiva periodicidade.
Coordenadas
Pontos de amostragem de águas superficiais

Descrição
X

Y

PA1

Montante – ribeira de Brunhais

77860,5

183774,7

PA2

Montante – ribeira Vimeiro

77678,88

181493

PA3

Jusante – ribeira Redonda

76867,1

183422,1

Refira-se que os pontos de amostragem selecionados constituem propostas, devendo ser
ajustados sempre que ocorra qualquer situação não prevista ou caso os resultados obtidos
nas amostragens assim o determinarem (no caso de ser necessário avaliar uma situação
não expectável).

Figura 2.1 – Localização dos pontos de amostragem das águas superficiais.
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2.2.2.3

Parâmetros a monitorizar

Para a avaliação da qualidade da água das linhas de água a montante e jusante da
barragem, a monitorização deverá contemplar uma vasta panóplia de parâmetros físicos e
químicos, tal como de acordo com o Anexo XVI do Decreto–Lei n.º 236/98 - Consumo para
Rega. Os parâmetros monitorizados que necessitam de determinação laboratorial são
assim, os constantes no quadro seguinte.
Quadro 2.2 – Elementos a monitorizar para a qualidade de água do troço lótico.
Parâmetro

Unidades

Alumínio
Arsénio
Bário
Berílio
Boro
Cádmio
Chumbo
Cloretos
Cobalto
Cobre
Crómio total
Estanho
Ferro
Flúor
Lítio
Manganês
Molibdénio
Níquel
Nitratos
Salinidade
SAR
Selénio
SST
Sulfatos
Vanádio
Zinco
pH
Coliformes Fecais
Ovos de parasitas intestinais

ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l B
mg/l Cd
mg/l Pb
mg/l Cl
mg/l Co
mg/l Cu
mg/l Cr
mg/l Sn
mg/l Fe
mg/l F
mg/l Li
mg/l Mn
mg/l Mo
mg/l Ni
mg/l NO3
mg/l
mg/l Se
mg/l
mg/l SO4
mg/l V
mg/l Zn
NMP/100ml
N/l
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As determinações dos parâmetros físicos-químicos nas várias estações de amostragem
deverão realizadas em laboratório acreditado. Deste modo, serão utilizados os métodos
analíticos de referência para as águas naturais superficiais (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
agosto, Decreto-Lei nº 83/2011, de 20 de junho) e Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de
outubro, e em consequência serão considerados os limites de deteção, a precisão e a
exatidão aí especificados.
2.2.2.4

Relatórios e revisão do programa

A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de
amostragem, de modo a possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem
situações críticas.
Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser
definidos consoante os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de
acordo com as necessidades verificadas.
Contudo, perspetiva-se que, em princípio, o programa de monitorização poderá ser revisto
caso sejam encontrados resultados anormalmente elevados, ou anormalmente baixos.
2.3

FASE DE EXPLORAÇÃO

2.3.1

Descritores a monitorizar

Para a fase de exploração julga-se pertinente apresentar ações de monitorização
relativamente ao descritor Recursos Hídricos Superficiais e ao descritor Ecologia, descritas
de seguida.
2.3.2
2.3.2.1

Recursos Hídricos Superficiais
Objetivos

Após conclusão da barragem deverá ser implementado um programa de monitorização da
qualidade da água da albufeira.
Também, para avaliar o impacte ambiental da exploração do bloco de rega de Freixiel,
deverá ser implementado um programa de monitorização da qualidade da água das ribeiras
intersetadas pelas áreas de rega.
Esta monitorização da qualidade das massas de água também será orientada no sentido do
controlo dos compostos utilizados na fertilização e no tratamento fitossanitário das culturas
praticadas nos blocos de rega, permitindo que se avaliem os potenciais impactes resultantes
do aumento da aplicação de fertilizantes e de pesticidas ao longo do tempo.
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A monitorização a efetuar, bem como os resultados obtidos, serão enquadrados pela
legislação pertinente em vigor, nomeadamente a que regula os aspetos de qualidade de
águas superficiais e do consumo de águas para rega (sobretudo o Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de agosto).
2.3.2.2

Locais e periodicidade de monitorização

Barragem de Redonda das Olgas
Para monitorização da qualidade da água da barragem da Redonda das Olgas do troço
lótico propõem-se três locais de monitorização: dois a montante da Barragem das Olgas e
um a jusante (Quadro 2.1 e Figura 2.1).
Quadro 2.3 – Pontos de amostragem de águas superficiais e respetiva periodicidade.
Coordenadas
Pontos de amostragem de águas superficiais

Descrição
X

Y

PA1

Montante – ribeira de Brunhais

77860,5

183774,7

PA2

Montante – ribeira Vimeiro

77678,88

181493

PA3

Jusante – ribeira Redonda

76867,1

183422,1

Refira-se que os pontos de amostragem selecionados constituem propostas, devendo ser
ajustados sempre que ocorra qualquer situação não prevista ou caso os resultados obtidos
nas amostragens assim o determinarem (no caso de ser necessário avaliar uma situação
não expectável).
Para a monitorização da qualidade da água das linhas de água serão considerados os
parâmetros físico-químicos em amostragens sazonais – uma por estação do ano.
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Figura 2.2 – Localização dos pontos de amostragem das águas superficiais.

Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel
Para a monitorização da qualidade da água superficial na área a beneficiar durante a fase
de exploração do bloco de rega, são propostos quatro locais em linhas de água que
receberão as águas de drenagem dos blocos de rega: Afluente do Tua, Ribeira do Pinhão,
Ribeira da Cabreira e Ribeira Redonda.
Estas estações de amostragem – todas localizadas a jusante dos blocos que para elas
drenam – permitirão uma caracterização global dos efeitos do projeto sobre a qualidade dos
recursos hídricos superficiais.
Face ao exposto, propõem-se os pontos apresentados no Quadro 2.4 para a realização das
campanhas de monitorização da qualidade da água. A localização dos pontos de
amostragem da qualidade da água encontra-se representada na Figura 2.3.
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Quadro 2.4 – Pontos de amostragem de águas superficiais.
Coordenadas
Estação de Amostragem

Linha de água
X

Y

PQA1

Montante – Afluente do Tua

75770,4

185727,4

PQA2

Jusante – Afluente do Tua

72879,05

186049,1

PQA3

Montante – ribeira da Cabreira

73049,82

180461,4

PQA4

Jusante – ribeira Redonda

72000,2

184556,3

As amostragens serão realizadas com a calendarização apresentada no Quadro 2.5 e de
acordo com o Guia RELACRE 28 (2017).
Quadro 2.5 – Cronograma de parâmetros a amostrar.
Parâmetros

Parâmetros

jan/fev

mar/abr

abr/mai

maio/jun

set/out

nov/dez

Físico-químicos gerais

X

X

X

X

X

X

FÍSICO-QUÍMICOS
Pesticidas

X

X
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Figura 2.3 – Localização dos pontos de amostragem das águas superficiais do bloco de rega.

Os pontos de amostragem selecionados constituem propostas, devendo ser ajustados
sempre que ocorra qualquer situação não prevista ou caso os resultados obtidos nas
amostragens assim o determinarem (no caso de ser necessário avaliar uma situação não
expectável).
2.3.2.3

Parâmetros a monitorizar

Barragem de Redonda das Olgas
Para a avaliação da qualidade da água das linhas de água a montante e jusante da
barragem, a monitorização deverá contemplar uma vasta panóplia de parâmetros físicos e
químicos, tal como de acordo com o Anexo XVI do Decreto–Lei n.º 236/98 - Consumo para
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Rega. Os parâmetros monitorizados que necessitam de determinação laboratorial são
assim, os constantes no quadro seguinte.
Quadro 2.6 – Elementos a monitorizar para a qualidade de água do troço lótico.
Parâmetro

Unidades

Alumínio
Arsénio
Bário
Berílio
Boro
Cádmio
Chumbo
Cloretos
Cobalto
Cobre
Crómio total
Estanho
Ferro
Flúor
Lítio
Manganês
Molibdénio
Níquel
Nitratos
Salinidade
SAR
Selénio
SST
Sulfatos
Vanádio
Zinco
pH
Coliformes Fecais
Ovos de parasitas intestinais

ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l B
mg/l Cd
mg/l Pb
mg/l Cl
mg/l Co
mg/l Cu
mg/l Cr
mg/l Sn
mg/l Fe
mg/l F
mg/l Li
mg/l Mn
mg/l Mo
mg/l Ni
mg/l NO3
mg/l
mg/l Se
mg/l
mg/l SO4
mg/l V
mg/l Zn
NMP/100ml
N/l

Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel
Para a avaliação da qualidade da água das linhas de água a montante e jusante das linhas
de água afetadas pelos blocos de rega, propõe-se a análise, em cada campanha de
monitorização, dos parâmetros físicos e químicos indicados no Quadro 2.7.

25

Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 4 – Mitigação, Monitorização e Conclusões

Em todos os locais de amostragem serão ainda monitorizados, in situ, com recurso a sonda
multiparamétrica, os seguintes parâmetros:
– Temperatura (ar e água);
– Oxigénio dissolvido (concentração e % saturação);
– Condutividade;
– pH;
– potencial redox;
– turvação.
A medição dos parâmetros in situ consiste na submersão de uma sonda multiparamétrica
até que os valores medidos estabilizem, efetuando-se posteriormente a gravação no
datalogger e a transferência para a ficha de campo.
Quadro 2.7 – Parâmetros físicos e químicos a monitorizar.
Parâmetro
Alcalinidade;
Azoto amoniacal;
Azoto Kjeldahl;
Azoto total;
Cálcio;
CBO5;
Cloretos;
COT;
CQO;
Dureza;
Pentóxido Difósforo (P2O5);
Fósforo solúvel reactivo (PO43-)
Fósforo total (P);
Magnésio;
Nitratos;
Nitritos;
Oxidabilidade;
Pesticidas;
Potássio;
Razão de adsorção do sódio (Sodium Adsorption Ratio, SAR);
Sódio;
SDT;
SST;
Sulfatos;
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A definição das substâncias a analisar, deverá ser baseada em dados pertencente ao
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, mais precisamente da DireçãoGeral de Alimentação e Veterinária.
As determinações dos parâmetros físicos-químicos nas várias estações de amostragem
deverão realizadas em laboratório acreditado. Deste modo, serão utilizados os métodos
analíticos de referência para as águas naturais superficiais (Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de
agosto, Decreto-Lei nº 83/2011, de 20 de junho) e Decreto-Lei n.º 218/2015 de 7 de outubro
e em consequência serão considerados os limites de deteção, a precisão e a exatidão aí
especificados.
2.3.2.4

Relatórios e revisão do programa

A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de
amostragem, de modo a possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem
situações críticas.
Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser
definidos consoante os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de
acordo com as necessidades verificadas.
Contudo, perspetiva-se que, em princípio, o programa de monitorização poderá ser revisto
caso sejam encontrados resultados anormalmente elevados, ou anormalmente baixos.
2.3.3

Ecologia

2.3.3.1 Objetivos
Dados os efeitos do projeto no sistema hidrológico da área, considerou-se pertinente
apresentar uma proposta de plano de monitorização dos habitats naturais mais afetados
pela implantação do projeto. Este plano pretende avaliar o seu estado de conservação ao
longo desta fase do projeto e, caso se verifique que este está a influenciar negativamente os
habitats, propor medidas de conservação/melhoria do habitat.
2.3.3.2 Âmbito
O plano incidirá sobre os habitats 3130 - Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com
vegetação da Littorelletea uniflorae e/ou da Isoëto-Nanojuncetea, 3260 - Cursos de água
dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da CallitrichoBatrachion, 6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, 6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6510 - Prados
de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
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Salicion albae) e 92A0 - Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba, que são habitats
associados a zonas húmidas ou linhas de água e que verão mais de 10% da sua área
afetada pelo projeto. Os habitats 6220* e 91E0* são também considerados de conservação
prioritária.
A área de estudo consistirá nas manchas destes habitats identificadas na área dos blocos
de rega, na envolvente da albufeira, no percurso da ribeira Redonda desde a barragem até à
confluência com a ribeira da Cabreira, na própria ribeira da Cabreira e no afluente do Tua
que intersecta o bloco de rega de Vieiro. A área de estudo e os habitats identificados no
Tomo 2 deste documento poderão servir de base.
2.3.3.3 Metodologia
Previamente ao fecho das comportas da barragem Redonda das Olgas as manchas dos
habitats serão alvo de uma avaliação do seu grau de conservação e cálculo do grau de
cobertura das espécies indicadoras e de outras espécies de interesse conservacionista
identificadas.
Após o fecho das comportas as manchas serão visitadas duas vezes por ano, uma durante
o período de floração e outra fora deste período. Não se considera viável definir desde já
meses específicos pois nem todas as espécies apresentam floração no mesmo período.
Nestas visitas voltará a avaliar-se o grau de conservação, a presença e a cobertura das
espécies indicadoras e identificadas, se possível, as ameaças a que estão sujeitos os
habitats.
Sugere-se que, no final de cada dois anos de monitorização, se efetue uma análise da
evolução do grau de conservação e cobertura das espécies. Caso se verifique uma
evolução negativa deverão propor-se e aplicar-se medidas específicas de conservação, cuja
eficácia será avaliada nas monitorizações seguintes.
2.3.3.4 Período
Propõe-se a realização do programa de monitorização durante um período inicial de 6 anos,
ao fim dos quais será avaliada a possibilidade de continuação do mesmo.
Note-se desde já que esta é apenas uma proposta de programa de monitorização, estando
por isso aberta a alterações ou imposições necessárias indicadas pelas entidades
competentes.
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3

IMPACTES RESIDUAIS

Feita a avaliação dos impactes que o projeto globalmente gera (ver Tomo 3 do Volume 1 do
EIA) e tendo sido propostas as medidas de minimização de impactes negativos
consideradas adequadas – e que foram, naturalmente, especialmente dirigidas aos impactes
negativos de maior significância – importa agora reavaliar os impactes negativos em causa,
face à implementação das medidas acima propostas.
Assim, optou-se por considerar apenas os impactes significativos e muito significativos nesta
análise, que são os passíveis de comprometer a viabilidade ambiental deste projeto. De
facto, apenas os impactes negativos significativos ou muito significativos poderão pôr em
causa valores relevantes analisados nos diversos descritores tratados no presente Estudo.
Desta forma, e analisando a Matriz Síntese de Avaliação de Impactes no Anexo 1 ao Tomo
3 do Volume 1 do EIA, cumpre destacar os seguintes impactes negativos, significativos ou
muito significativos, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração do
projeto, organizados por ação e descritor. Note-se que não foram, para esta análise,
considerados os impactes decorrentes da fase de desativação do projeto, uma vez que a
mesma não só assumirá contornos presentemente incertos, como, previsível e
eventualmente, apenas virá a ter lugar num momento futuro ainda muito distante e,
consequentemente, difícil de parametrizar.
Fase de construção
– Recursos Hídricos Superficiais


Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas



Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos (incluindo
o desvio provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda)

– Ecologia


Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas



Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos (incluindo
o desvio provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda)



Escavação e aterro de valas para colocação de condutas

– Património Histórico Cultural


Escavação e aterro de valas para colocação de condutas

– Ordenamento do território


Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas
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– Ambiente Sonoro


Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas



Escavação e aterro de valas para colocação de condutas



Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes

– Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes


Instalação e atividade de estaleiros



Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos (incluindo
o desvio provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda)

Fase de exploração
– Recursos Hídricos Superficiais


Presença, exploração e manutenção da barragem Redonda das Olgas e órgãos
anexos



Alteração do regime de caudais na ribeira Redonda

– Ecologia


Alteração do regime de caudais na ribeira Redonda



Atividade de regadio

– Património Histórico Cultural


Atividade de regadio

– Paisagem


Alteração do regime de caudais na ribeira Redonda

– Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes


Atividade de regadio

Analisando as medidas de mitigação e programas de monitorização propostos no Tomo 4 é
possível verificar que a significância da maioria destes impactes diminui com a
implementação dessas medidas, nomeadamente:
– a ação de desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas acarreta um impacte negativo em várias componentes do ambiente
biofísico. No entanto, esta ação é espacial e temporalmente limitada, à exceção de na
barragem e albufeira. Por outro lado, o solo será conservado em pargas, o que
permitirá a sua reutilização posterior, e inclusivamente na zona da albufeira estão
previstas medidas de valorização do solo de acordo com o interesse da população.
Esta conservação em pargas minimiza os impactes relacionados com esta ação, uma
vez que possibilita a reposição do solo às suas condições iniciais:
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– durante a fase de construção, o impacte causado pela execução da barragem
Redonda das Olgas nos recursos hídricos superficiais será minimizado pelo desvio
provisório da ribeira Redonda. Assim, e a par da sensibilização ambiental dos
trabalhadores especificamente para esta zona sensível, as eventuais ações que
poderiam resultar na poluição desta linha de água serão grandemente reduzidas. Da
mesma forma, a implementação do Regime de Caudais Ecológicos (Volume 1 dos
Relatórios Técnicos) previsto para a referida linha de água, grande parte dos
impactes da fase de exploração sobre este descritor verá a sua significância reduzida;
– relativamente à ecologia, os impactes resultantes da ação de escavação e aterro de
valas para colocação de condutas associada à fase de construção, e da qual
resultarão impactes negativos significativos, consideram-se minimizáveis através da
recuperação da vegetação a longo prazo (excetuando a reposição de exemplares
arbóreos ou culturas lenhosas nas faixas de servidão). No que diz respeito à ação de
desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas, apesar de existirem medidas de minimização quanto aos sobreiros a
abater e quanto à limitação ao estritamente necessário das áreas a desmatar,
considera-se que, ainda assim, existirão impactes residuais desta ação, uma vez que
não será possível recuperar grande parte da área desmatada. Finalmente, no que diz
respeito à ação de execução da Barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos
anexos, seguindo o princípio da precaução considera-se que esta ação, pela sua
magnitude, acarretará sempre alguns impactes residuais, não obstante a aplicação de
determinadas medidas de minimização e o caráter finito da construção no tempo e no
espaço;
– na fase de exploração, e ainda no âmbito da ecologia, a aplicação do Regime de
Caudais Ecológicos (Volume 1 dos Relatórios Técnicos) previsto para a ribeira
Redonda na fase de exploração do empreendimento minimizará os impactes causados
pelo funcionamento da barragem, bem como pela alteração do regime de caudais da
referida ribeira, a jusante da barragem. Considera-se, ainda, que as medidas de
minimização relativas à sensibilização dos agricultores para boas práticas agrícolas
minimizarão os impactes gerados pela atividade de regadio, principalmente tendo em
conta que a mesma se desenvolverá em áreas já atualmente agrícolas e que é
expectável que se possam manter as culturas atualmente praticadas;
– o impacte ao nível do ordenamento do território relacionado com a desmatação e/ou
decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas será
minimizado com a implementação do projeto de compensação ao abate de
povoamentos de quercíneas. Contudo, até que se comecem a fazer sentir os efeitos
desta compensação decorrerão décadas;
– a salvaguarda pelo registo das ocorrências patrimoniais potencialmente descobertas
aquando da realização dos trabalhos de construção, bem como dos sítios já
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reconhecidos e intersetados pelas infraestruturas, minimizará os impactes resultantes
da implementação do projeto;
– no que diz respeito à paisagem, considera-se que a implementação do Regime de
Caudais Ecológicos (Volume 1 dos Relatórios Técnicos) minimizará a significância
dos potenciais impactes causados neste descritor pela alteração do regime de caudais
a jusante da barragem;
– os impactes ao nível do ambiente sonoro, apesar de se caraterizarem como
temporários e potencialmente perturbadores para os recetores sensíveis mais
próximos das frentes de obra, serão minimizados com o cumprimento das disposições
legais aplicáveis, no que diz respeito ao horário para a realização de atividades
ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de
construção a utilizar, nomeadamente no que respeita à existência de recetores
sensíveis;
– os impactes causados pelas ações de construção que mais riscos têm de gerar
resíduos e efluentes serão devidamente minimizados com a realização de ações de
formação e sensibilização ambiental aos trabalhadores em obra, bem como com a
implementação do Sistema de Gestão Ambiental, especificamente o Plano de Gestão
de Resíduos;
– relativamente ao impacte significativo da atividade de regadio na produção e gestão
de resíduos e efluentes, a sensibilização ambiental dos agricultores para as boas
práticas agrícolas, designadamente ao nível da conservação das linhas de água que
atravessam as parcelas agrícolas e suas margens, bem como ao nível do uso
adequado de agroquímicos, contribuirão para minimizar este impacte.
Desta forma, subsiste um conjunto de impactes negativos significativos que não são
passíveis de serem minimizados. Estes constituem, assim, os impactes residuais do projeto
em apreciação.
Estes impactes residuais serão então:
– o impacte da desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação
das infraestruturas sobre a ecologia e os recursos hídricos superficiais;
– o impacte da execução da Barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos,
sobre a ecologia, durante a fase de construção;
– ao nível do ordenamento do território refere-se que, apesar do projeto de
compensação ao abate de povoamentos de quercíneas vir a ser implementado, os
seus efeitos só serão sentidos a longo prazo pelo que, até esse momento, o impacte
causado pela desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação
das infraestruturas constituirá um impacte residual.
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Considerações mais detalhadas sobre cada um destes impactes foram já tecidas no Tomo 3
deste Volume 1 do EIA, pelo que se pede a consulta ao mesmo documento.
Salienta-se, no entanto, que os Impactes Residuais se cingem à fase de construção do
projeto.
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4

LACUNAS DE CONHECIMENTO

Partindo de cada um dos principais capítulos que constituem o presente EIA, referem-se as
lacunas técnicas e de conhecimento detetadas em relação ao mesmo.
Caracterização da situação de referência ambiental
A caracterização da situação de referência efetuada no presente EIA teve à sua disposição
um considerável volume de informação resultante de diversos estudos elaborados
recentemente, que foram ainda completados com as prospeções de campo realizadas no
âmbito do EIA e com o pedido de elementos adicionais às várias entidades contactadas.
Consequentemente, considera-se serem reduzidas as lacunas associadas à caracterização
da situação de referência apresentada neste EIA. As lacunas que eventualmente subsistam,
independentemente da qualidade e da quantidade da informação previamente existente e
recolhida e da profundidade das prospeções especificamente realizadas no âmbito deste
EIA, não se consideraram capazes de impossibilitar a avaliação fiável dos impactes
induzidos pela construção, exploração e desativação do projeto em estudo, nomeadamente
por a caracterização ter sido feita numa perspetiva conservativa.
Avaliação de impactes
Em resultado do detalhe da caracterização da situação de referência levada a cabo e do
entendimento existente quanto aos principais fatores determinantes do funcionamento dos
ecossistemas presentes na área de estudo – em particular o ambiental e o socioeconómico
– foi possível analisar, com boa precisão, os impactes gerados pelas diferentes fases de
implementação do projeto. Estas fases foram divididas em ações parcelares, cujo impacte
sobre cada um dos descritores do EIA foi mais pormenorizado. Julga-se, ainda, que as
várias ações abarcam todas as intervenções a realizar.
No sentido de ponderar a importância dos impactes determinados pelas ações
consideradas, foi adotada uma metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo para cada
um deles um conjunto de parâmetros descritivos das suas características nas vertentes mais
relevantes para a respetiva avaliação global, tal como é frequente em estudos da mesma
natureza. Esta análise permitiu selecionar os impactes mais importantes, as ações mais
gravosas em termos da sua influência negativa e os descritores em estudo mais afetados
pelo projeto.
Embora para a maior parte dos descritores utilizados neste estudo não tenha sido possível
realizar uma avaliação quantitativa absoluta quanto aos efeitos produzidos por determinada
ação – avaliação, se não impossível, pelo menos, extremamente difícil com base no estado
atual da ciência ecológica em Portugal e do conhecimento existente sobre ecossistemas,
ambos essencialmente descritivos e empíricos, sem capacidade de predição matemática
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rigorosa –, a análise e a consideração dos impactes teve em conta um largo conjunto de
trabalhos sobre os efeitos ambientais de barragens e aproveitamentos hidroagrícolas, o que
permitiu, para os vários impactes analisados, uma boa avaliação das suas características,
da sua forma de atuação e da sua importância.
Deste modo, e apesar das poucas insuficiências técnicas e de conhecimento acima
referidas terem limitado uma análise quantitativa absoluta sobre alguns dos efeitos
provocados pelas ações consideradas, nas fases de construção e de exploração do projeto,
considera-se que a avaliação realizada é fiável, adequada e capaz de sustentar a decisão
que vier a ser tomada sobre o impacte ambiental da Barragem Redonda das Olgas e do
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, objetivo último do Estudo de Impacte Ambiental.
Medidas de prevenção, mitigação e compensação dos impactes negativos e
programas de monitorização
As medidas de prevenção e de mitigação propostas possuem como base os impactes
avaliados e o funcionamento ecológico da área de estudo. A sua sustentação técnica e
científica é, globalmente, boa, nomeadamente em relação a aspetos como a recuperação
das áreas intervencionadas (e.g., estaleiros e acessos de obra).
As diretrizes dos programas de monitorização e as ações indicadas para alguns dos
descritores deste EIA, considerados de importância primordial ou com capacidade para
indiciar possíveis alterações dos ecossistemas afetados, foram sustentadas em suficiente
material técnico e científico, assim como no conhecimento sobre a situação de referência. É,
pois, possível afirmar-se não existirem lacunas importantes, quer na seleção desses
descritores, quer nas ações de monitorização propostas para cada um.
Em conclusão, é possível considerar que, em consequência do conhecimento que se detém
envolvendo a tipologia do projeto em questão, da informação obtida e dos procedimentos
adotados, não existem lacunas técnicas ou de conhecimento que tenham limitado, para
além do aceitável num estudo da natureza do que se apresenta, a conceção do projeto, a
caracterização da situação de referência, a análise dos impactes provocados pela
construção, exploração e desativação da Barragem Redonda das Olgas e do
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, a definição das medidas de prevenção e mitigação
dos impactes negativos e o estabelecimento das ações de monitorização a implementar.
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CONCLUSÕES

O Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas, realizado em fase de
Projeto de Execução, que agora se conclui, pretende constituir-se como um elemento de
apoio à decisão, no âmbito da viabilidade ambiental deste projeto.
A Barragem Redonda das Olgas é a origem de água que irá beneficiar o regadio dos
terrenos existentes nas áreas marginais à ribeira Redonda (uma área de aproximadamente
570 ha), denominado de Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel (412 ha no bloco de
Freixiel e 158 ha no bloco do Vieiro).
Em termos globais, a fase de ocorrência dos principais impactes negativos é a fase de
construção, devido fundamentalmente à necessidade de movimentação geral de terras, e
movimento de máquinas e veículos pesados afetos às obras.
Salientam-se, na fase de construção, os impactes negativos causados pela desmatação
e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas, que afetarão
negativamente a fauna e flora da zona. Assim, de modo a minimizar esta perturbação,
recomendou-se programar os trabalhos de forma a evitar o período de reprodução da
maioria das espécies ocorrentes na área do projeto.
Outro impacte significativo trata-se da necessidade de abater diversas dezenas de sobreiros
e azinheiras para a construção das infraestruturas e enchimento da albufeira. Esta afetação
será alvo de compensação, contudo, até que se comecem a fazer sentir os efeitos desta
compensação decorrerão décadas.
Também a modificação dos padrões de ocupação do espaço, designadamente a criação de
uma nova infraestrutura, irá, inevitavelmente, conferir uma alteração à paisagem, durante a
fase de exploração, embora se considere que, devido às caraterísticas do projeto e da zona
de implantação, a paisagem tenha capacidade de absorver este impacte, não sendo, por
isso, significativo.
O projeto implicará impactes positivos para a Socioeconomia e Agrossistemas na fase de
exploração, que são importantes por esta ser uma região com população decrescente e
cada vez mais envelhecida, onde existem solos de boa qualidade, mas onde a crónica
ausência de água tem limitado a competitividade da agricultura aqui praticada. Estes
impactes serão notados na fase de exploração.
Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem
fundamentalmente na alteração do regime hidrológico da zona, criando uma nova massa de
água lêntica e alterando o regime de caudais, sobretudo a jusante da barragem, ações que
afetam as comunidades ribeirinhas. Para minimizar esta afetação foi proposto um regime de
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caudais ecológicos (Volume 1 dos Relatórios Técnicos), que a ser implementado permitirá
minimizar os impactes negativos sobre as comunidades ribeirinhas.
Refira-se também que a implementação do programa de monitorização proposto para os
recursos hídricos superficiais permitirá avaliar a evolução da situação de referência e
garantir a qualidade da água. Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário
ajustar algumas das medidas propostas, ou implementar medidas complementares.
Quanto aos restantes fatores ambientais sobre os quais incidiu a presente avaliação,
considera-se igualmente que não existem valores/aspetos relevantes que possam
inviabilizar o projeto.
Deste modo, e considerando que a avaliação realizada é fiável e adequada, sem lacunas de
conhecimento relevantes, e que da aplicação da totalidade das medidas de minimização,
bem como do cumprimento dos Programas de Monitorização propostos no presente EIA que
permitirá acompanhar o sucesso das referidas medidas, resultam impactes residuais que,
apesar de tudo, se consideram aceitáveis, considera-se viável a construção da Barragem
Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, desde que, reforça-se,
seja assegurado o cumprimento da totalidade das medidas e programas preconizados no
presente Estudo.
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