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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento constitui o Volume 4 – Avaliação de Impactes no Alto Douro 
Vinhateiro, integrado no Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas, e 
apresenta um Anexo 1 correspondente à tradução deste documento para inglês. 
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do Procedimento Formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto de 
Execução da Barragem Redonda das Olgas (Processo de AIA n.º 3381) foi solicitado, pela 
Comissão de Avaliação (CA) um conjunto de Elementos Adicionais para efeitos de 
Conformidade do EIA. 

De entre esses elementos a produzir, cabe destacar, neste contexto, o seguinte: 
“B.8. Afetação da Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV) 
Atendendo à zona sensível onde o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel se 
insere, e face ao estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2014, de 10 de 
janeiro, que confere à CCDR Norte a missão de proteger, conservar e valorizar, bem como 
divulgar e promover a «Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro», deve o 
EIA conter uma avaliação sobre a “Afetação da ZEP-ADV”, que inclua os seguintes elementos: 

1. O EIA deve conter uma avaliação sobre este fator, que deve ser estruturado de acordo 
com a metodologia preconizada no “Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural 
World Heritage Properties, ICOMOS 2011 (Guia do ICOMOS)”. 

2. Deve, ainda, ser efetuada uma quantificação da afetação física dos atributos Culturais e 
Naturais que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, afetados pela implementação 
do projeto, sistematizados da seguinte forma: 

a. Atributos Culturais do ADV – vinha com sistema de armação do terreno em socalcos; 
vinha com outros sistemas de armação do terreno; mortórios; olivais, amendoais; 
laranjais; quintas; património imóvel classificado ou em vias de classificação; 
povoações; locais de culto; miradouros e vias panorâmicas. 
b. Atributos Naturais do ADV – matos e matas; galerias ripícolas; geossítios; rio douro e 
cumeadas relevantes.” 

O mesmo Ofício da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) solicita igualmente o seguinte: 
“A. ASPETOS GERAIS E DO PROJETO 
1. A Barragem da Redonda das Olgas, constituindo a origem de água que possibilitará a 
concretização do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel, constitui parte integrante deste 
aproveitamento hidroagrícola, situado na envolvente da povoação de Freixiel, no concelho de 
Vila Flor, distrito de Bragança, o qual constitui o motivo de construção da barragem em causa. 
Deste modo, deve ser apresentada a descrição, caraterização e cartografia do projeto do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel (incluindo as respetivas componentes - condutas, 
hidrantes, acessos e valas de drenagem), assim como da conduta de adução que irá estabelecer 
a ligação ao perímetro de rega, a partir da Barragem Redonda das Olgas. 
[…] 
B. FATORES AMBIENTAIS - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
B.1. Geral 
1. Apresentar a caracterização da situação de referência, avaliação de impactes do projeto do 
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Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel (incluindo as respetivas componentes - condutas, 
hidrantes, acessos e valas de drenagem), assim como da conduta de adução que irá estabelecer 
a ligação ao perímetro de rega, a partir da Barragem Redonda das Olgas. 
Deve ainda ser apresentada, quando aplicável, adequada proposta de medidas de minimização 
e de planos de monitorização para o Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel e para a conduta 
de adução.” 

Assim, o presente documento, que se constitui como um Relatório Técnico do EIA da 
Barragem Redonda das Olgas procura, simultaneamente, dar resposta ao Aspeto B.8 do 
Pedido de Elementos Adicionais, considerando as questões A e B1 do mesmo documento. 

Deste modo, o presente documento trata-se da Avaliação de Impactes do Projeto da 
Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel (incluindo área 
beneficiada, rede de rega, hidrantes, acessos e rede de drenagem, adução e estação de 
filtração) no Alto Douro Vinhateiro (ADV), nomeadamente considerando a afetação da sua 
Zona Especial de Proteção (ZEP) pelos elementos de projeto. 

Tal como requerido, o Estudo segue, com as necessárias e devidas adaptações, o estipulado 
no documento “ICOMOS – Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens Culturais 
Património Mundial. Uma publicação do Conselho Internacional dos Monumentos e 
Sítios. Janeiro de 2011. Versão em Língua Portuguesa – março de 2018”. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Apesar de o projeto não interferir com o ADV, parte do mesmo desenvolve-se na ZEP deste 
Património. Assim, e tal como requerido pela CA, o presente Relatório segue – com as 
necessárias adaptações ao caso em concreto – a abordagem metodológica explanada no 
Documento ICOMOS – Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens Culturais 
Património Mundial. Uma publicação do Conselho Internacional dos Monumentos e 
Sítios. Janeiro de 2011. Versão em Língua Portuguesa – março de 2018. 

2.2 FONTES DE INFORMAÇÃO 

As fontes de informação utilizadas incluíram o trabalho de campo realizado na área de estudo 
pela equipa responsável pelo EIA da Barragem Redonda das Olgas, designadamente quanto 
aos fatores ambientais: 

– Paisagem 

– Património Cultural 

– Usos do Solo 

– Recursos Hídricos 

– Ecologia 

Utilizaram-se, ainda, dados e outras informações constantes em um conjunto de documentos 
elencados na Bibliografia deste Relatório, bem como em diversas Notas de Rodapé 
presentes ao longo deste documento e que remetem para os sítios da internet visitados e que 
forneceram informações utilizadas. 

2.3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tal como referenciado nas Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens Culturais 
Património Mundial. Uma publicação do Conselho Internacional dos Monumentos e 
Sítios, “Os efeitos dos projetos ou de outras alterações nos atributos do património cultural 
podem ser adversos ou benéficos. Devem ser identificadas todas as alterações em todos os 
atributos, especialmente naqueles que conferem ao bem o seu VUE, sobre o qual estas 
Orientações se focam. Importa, também, identificar a amplitude ou a profundidade duma 
determinada modificação ou impacte sobre um atributo específico – dado que esta 
combinação é o que define a relevância do impacte, também designada “significado de 
efeito””.  
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Assim, e ainda de acordo com as Orientações do ICOMOS, “a magnitude ou a profundidade 
de impactes ou alterações podem ser avaliadas tendo em consideração os seus efeitos diretos 
ou indiretos e se são temporários ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis. 

Deve também ser considerado o efeito cumulativo de diferentes impactes. A magnitude ou 
profundidade dos impactes pode ser classificada, independentemente valor do componente, 
como: 

– Sem alteração 

– Alteração negligenciável 

– Alteração menor 

– Alteração moderada 

– Alteração relevante” 

Ainda de acordo com a mesma publicação, “O significado do efeito da alteração – i.e. o 
impacte global – num atributo é resultante da importância do atributo e da magnitude da 
alteração. Isto pode ser resumido para cada atributo descrito utilizando os descritores 
seguintes. Como as alterações ou os impactes podem ser adversos ou benéficos, há uma 
escala de nove pontos, tendo o “neutro” como o seu ponto central: 

– Muito benéfico 

– Moderadamente benéfico 

– Pouco benéfico 

– Negligenciavelmente benéfico 

– Neutro 

– Negligenciavelmente adverso 

– Pouco adverso 

– Moderadamente adverso 

– Muito adverso” 

Na Figura 2.1 reproduz-se a avaliação acima apresentada, tal como consta das Orientações 
do ICOMOS. 
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Figura 2.1 – Esquema representativo da Avaliação de Impactes a efetuar (in Orientações do 
ICOMOS). 

2.4 ÂMBITO DA AVALIAÇÃO 

A “avaliação sobre a “Afetação da ZEP-ADV”” assenta numa “quantificação da afetação física 
dos atributos Culturais e Naturais que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, 
afetados pela implementação do projeto, sistematizados da seguinte forma: 

a. Atributos Culturais do ADV – vinha com sistema de armação do terreno em socalcos; 
vinha com outros sistemas de armação do terreno; mortórios; olivais, amendoais; laranjais; 
quintas; património imóvel classificado ou em vias de classificação; povoações; locais de 
culto; miradouros e vias panorâmicas. 

b. Atributos Naturais do ADV – matos e matas; galerias ripícolas; geossítios; rio douro e 
cumeadas relevantes”. 
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Para avaliar os impactes gerados pelo projeto nos atributos em causa, consideram-se dois 
níveis de afetação, designadamente: 

− Impactes diretos, consubstanciados em perdas físicas – i.e. aqueles que resultam 
como consequência imediata do projeto. Estes impactes podem resultar na perda física 
de parte ou do todo de um atributo e/ou em modificações na sua configuração – a 
envolvente. Os impactes diretos consubstanciados em perdas físicas são geralmente 
permanentes e irreversíveis e estão, em regra, confinados à área de implantação do 
projeto. Os impactes diretos podem ocorrer como consequência da construção ou do 
funcionamento do projeto e podem ter um efeito a alguma distância do próprio. A 
avaliação de impactes sobre essa configuração refere-se a efeitos percetíveis, visuais e 
auditivos, que podem ser notados num dado momento; 

− Impactes indiretos, que afetam a configuração de atributos – i.e. aqueles que 
ocorrem como consequência secundária da construção ou funcionamento do projeto, e 
podem resultar em perda física ou modificação na configuração de um elemento para 
alem da área de implantação do projeto.  

2.5 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO PARA A AVALIAÇÃO 

A área de estudo para avaliação corresponde, genericamente, à interseção da área de estudo 
utilizada para o descritor “Paisagem” (cf. Capítulo 9 – Paisagem do Tomo 2 do Relatório) 
com a Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (correspondendo a cerca 
de 5 269 ha), representada na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Área de estudo para a avaliação. 

Considerando as tipologias de impactes a avaliar (identificadas no Item 2.4), tem-se ainda 
que: 

− A área onde ocorrerão impactes diretos consubstanciados em perdas físicas 
corresponde à área diretamente afetada pelo projeto (que compreende a barragem 
Redonda das Olgas, caminho de acesso e respetiva albufeira, conduta adutora, estação 
de filtração, rede viária, rede de rega e perímetros a beneficiar pelo Aproveitamento 
Hidroagrícola de Freixiel), que intersete a ZEP do ADV. Esta área encontra-se 
representada na Figura 2.3 e contabiliza um total de aproximadamente 583 ha. 
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Figura 2.3 – Área de ocorrência de impactes diretos consubstanciados em perdas físicas. 

− Relativamente às áreas de possível ocorrência de impactes indiretos que afetam a 
configuração de atributos, as mesmas correspondem à porção da Bacia Visual de cada 
um dos elementos de projeto que intersetam a ZEP do ADV, num raio de 3 km ao redor 
de cada elemento.  

Assim, determinou-se a porção da Bacia Visual de cada elemento do projeto contida na ZEP 
do ADV e analisar-se-á a potencial existência de afetações na configuração dos atributos 
abrangidos por cada uma das bacias visuais. 

A Bacia Visual da Barragem Redonda das Olgas, contida na ZEP do ADV, abrange uma área 
aproximada de 184 ha (ver Figura 2.4) e desenvolve-se ao longo de uma vertente, voltada a 
sul, que se localiza a norte da várzea da ribeira Redonda e da povoação de Freixiel. 

Atendendo a que o elemento a contruir se localiza fora da área de estudo delimitada admite-
se que o mesmo possa vir a gerar apenas impactes indiretos. 
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Figura 2.4 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, relativamente à Bacia Visual da Barragem 

da Barragem Redonda das Olgas.
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A Bacia Visual da Albufeira da Barragem Redonda das Olgas, contida na ZEP do ADV, 
correspondendo a uma área aproximada de 159 ha (ver Figura 2.5) e abrange a vertente, 
voltada a sul, que se localiza a norte da várzea da ribeira Redonda, a norte de Freixiel. 

A análise da Figura 2.5 permite verificar que a bacia visual da albufeira é, naturalmente, 
bastante semelhante à bacia visual identificada para a barragem, mas, apesar da semelhança, 
a albufeira apresenta uma bacia visual com menos expressão na área de estudo. 

Tal como a barragem, a albufeira localiza-se fora da área de estudo deste relatório, e ao 
desenvolver-se para oeste, a partir da barragem, o plano de água da albufeira abrange áreas 
cada vez mais distantes da área deste estudo, justificando-se deste modo que embora a sua 
bacia visual seja mais extensa que a da barragem, a sua interferência com a área de estudo 
é menor. 

Também neste caso se admite que possam só ocorrer impactes indiretos, uma vez que a 
infraestrutura se localiza fora da área de estudo.  
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Figura 2.5 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, relativamente à Bacia Visual da Albufeira 

Redonda das Olgas.
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A Bacia Visual dos Acessos a Beneficiar da Barragem Redonda das Olgas, contida na ZEP 
do ADV, correspondendo a uma área aproximada de 2 646 ha (ver Figura 2.6). 

Na área de estudo há três acessos existentes que serão beneficiados para garantir o acesso 
às infraestruturas. O acesso ao coroamento da barragem, que se estende ao redor, do 
extremo sul, da albufeira; o acesso de circulação dentro da mancha regada no perímetro do 
Freixiel e o acesso à área regada de Vieiro, a partir da estrada nacional. 

Assim, considerando que esta ação ocorre em diferentes pontos do território é compreensível 
que a sua bacia visual seja muito extensa, abrangendo a quase totalidade da área de estudo. 
Dentro da área de estudo apenas as vertentes, da margem esquerda, do rio Tua não têm 
exposição direta a locais abrangidos por esta ação. 

Assim, esta ação causa uma alteração direta sobre a paisagem. 
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Figura 2.6 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, relativamente à Bacia Visual dos acessos a 

beneficiar. 
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A Bacia Visual das áreas de regadio do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, contida na 
ZEP do ADV, correspondendo a uma área aproximada de 3070 ha (ver Figura 2.7) e inclui 
todas as vertentes voltadas para os locais a regar, mas estende-se para fora da área de 
estudo, incluindo também vertentes localizadas na margem direita do rio Tua. 

Esta ação, pela dimensão da área que abrange, e porque é nestes espaços que poderá 
ocorrer a maior transformação do uso do solo, poderá ser a que gera mais impactes. 
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Figura 2.7 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, relativamente à Bacia Visual das áreas de 

regadio do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel. 
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A estação de filtração é um elemento que integra a rede de adução de água a ambos os 
blocos, no entanto, porque a mesma terá de ser construída, optou-se, no contexto da 
avaliação de impactes do Alto Douro Vinhateiro, por incluí-la na lista de infraestruturas a 
considerar. 

Assim, a porção da Bacia Visual da estação de filtração do Aproveitamento Hidroagrícola de 
Freixiel, contida na ZEP do ADV, corresponde a uma área aproximada de 370 ha (ver 
Figura 2.8) e abrange apenas algumas vertentes localizadas a oeste de Freixiel, não sendo 
visível da maior parte da área de estudo. 
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Figura 2.8 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, relativamente à Bacia Visual da estação de 

filtração do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel. 
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3 HISTÓRIA E DESCRIÇÃO DO SÍTIO 

3.1 APRESENTAÇÃO DO ADV 

O Bem “Alto Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva” caracteriza-se, em síntese, 
no Quadro 3.1 (Cf. Andresen e Rebelo, 2013a). 

Quadro 3.1 – Caracterização sintética do ADV.  

Nome  Alto Douro Vinhateiro Nº 1046 

Localização Trás-os-Montes e Alto Douro 

Data de inscrição 16 de dezembro de 2001. 25ª Sessão do Comité do Património Mundial (CPM)  

Área ADV 24 600 ha 

Concelhos ADV 
Alijó; Armamar; Carrazeda de Ansiães; Lamego; Mesão Frio; Peso da Régua; 
Sabrosa; Santa Marta de Penaguião; São João da Pesqueira; Tabuaço; Torre 
de Moncorvo; Vila Nova de Foz Côa; Vila Real. 

Área Zona Especial de 
Proteção (ZEP) 

225 400 ha 

Publicação Aviso n. º 15170/2010, de 30 de julho 

Concelhos ZEP 

Bragança: Alfândega da Fé; Carrazeda de Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; 
Mirandela; Torre de Moncorvo; Vila Flor 
Guarda: Figueira de Castelo Rodrigo; Mêda; Pinhel; Vila Nova de Foz Côa 
Porto: Baião 
Vila Real: Alijó; Mesão Frio; Murça; Peso da Régua; Sabrosa; Santa Marta de 
Penaguião; Vila Real 
Viseu: Armamar; Lamego; Moimenta da Beira; Penedono; Resende; São João 
da Pesqueira; Tabuaço 

Portugal inscreveu o ADV na Lista Indicativa de Bens Portugueses em junho de 1999. Em 
junho de 2000, a candidatura deu entrada na Comissão Nacional da UNESCO em Lisboa, 
sendo depois enviada para o Centro do Património Mundial. Em fevereiro de 2001, o ADV 
recebeu a visita do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) com o objetivo 
da elaboração de uma avaliação da candidatura1. O Comité do Património Mundial (CPM) 
tinha, na altura, começado a solicitar a apresentação de um instrumento de gestão a anexar 
à candidatura dos bens. Na candidatura do ADV, este veio a tomar a forma de um plano 
intermunicipal de ordenamento do território que ficou concluído em julho de 2001. Foi desde 

 

1 Advisory Body Evaluation by ICOMOS. November 2001. Alto Douro Wine Region. Portugal. Id. N° 1046 - 
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1046.pdf. 

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1046.pdf
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então designado por PIOT ADV e encarado como o documento de suporte à estratégia de 
gestão e salvaguarda do Bem. 

A inscrição do ADV ocorreu a 14 de dezembro de 2001, na 25ª sessão do CPM em Helsínquia. 

O ADV corresponde a uma circunstância complexa, quer territorial quer institucional, em que 
a vitivinicultura é a atividade mais significativa, embora a paisagem se manifeste como um 
mosaico diversificado onde as vinhas instaladas segundo sistemas de armação do terreno 
diversos, contracenam com matos, matas, olivais, povoados, assentos de quintas, instalações 
de vinificação e armazéns agrícolas e as albufeiras.  

O Douro é o território pioneiro a nível mundial com mais de 250 anos continuados na 
construção de um quadro regulador da atividade vitícola e na produção de vinho, com 
destaque para a Denominação de Origem (DO) Porto. A inscrição na Lista do Património 
Mundial conferiu automaticamente ao ADV também o estatuto de Monumento Nacional, por 
força do n.º 7 do art. 15.º da Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro, inserindo assim a paisagem 
cultural num contexto regulamentar próprio de proteção de bens patrimoniais. 

O ADV foi considerado como a paisagem mais representativa da Região Demarcada do Douro 
(RDD) significando isto que o ADV concentra de forma continuada os elementos, as funções 
e a composição da paisagem mais representativa da Autenticidade e Integridade do Bem, e 
corresponde a aproximadamente 10% da área total da RDD. 

De acordo com o ICOMOS (2001) o ADV cumpre os seguintes critérios, que basearam a sua 
classificação: 

− Critério iii) o Alto Douro tem vindo a produzir vinho há quase dois mil anos e a sua 
paisagem tem sido moldada pela atividade humana; 

− Critério iv) os componentes da paisagem do Alto Douro são representativos de toda 
a gama de atividades associadas à vinificação - socalcos, quintas (complexos de 
produção vinícola), aldeias, capelas e estradas; 

− Critério v) a paisagem cultural do Alto Douro é um exemplo notável de uma região 
vinícola tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade humana ao longo 
do tempo. 

Efetivamente, o vinho é produzido por proprietários tradicionais do Alto Douro há cerca de 
2000 anos. O Vinho do Porto, um vinho de qualidade definida e regulamentada desde 1756, 
é aqui produzido. 

Ao longo dos séculos, linhas de terraços foram construídas de acordo com diferentes técnicas. 
A mais antiga, empregada na era pré-filoxera (pré-1860), era a dos socalcos, terraços estreitos 
e irregulares apoiados por paredes de pedra xistosa, que requerem manutenção contínua em 
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que apenas uma ou duas fileiras de videiras podiam ser plantadas. As longas linhas de 
patamares contínuos de forma regular datam do final do século XIX e início do século XX, 
altura em que as vinhas do Douro foram reconstruídas, na sequência do ataque da filoxera. 
Os novos socalcos alteraram a paisagem, não só pelas monumentais paredes construídas, 
mas também pelo facto de serem mais largos e ligeiramente inclinados para garantir uma 
melhor exposição solar das vinhas. 

Ao longo das margens baixas do Douro ou nas margens de cursos de água nas encostas 
existem pomares de laranjeiras, por vezes murados. A paisagem é coberta de matos e matas 
e, aqui e ali, as copas das árvores alternam com vinhas. A água costumava ser recolhida em 
ribeiras, com recurso a canais de pedra. Aldeias e casais caracteristicamente de paredes 
brancas estão geralmente localizados a meia encosta, nas vertentes superiores do vale. Em 
torno de uma igreja paroquial do século XVIII, muitas vezes imponente, fileiras de casas que 
se abrem diretamente para a rua para formar uma teia de ruas estreitas e sinuosas com alguns 
exemplos notáveis de arquitetura vernacular. As quintas do Douro são marcos importantes, 
facilmente identificados pelos conjuntos de edifícios agrícolas e adegas que circundam a casa 
principal nomeadamente no Alto Corgo e no Alto Douro. A paisagem é pontuada por pequenas 
capelas localizadas no alto da serra ou junto a solares. 

A longa tradição produziu uma paisagem cultural de grande beleza que é, ao mesmo tempo, 
um reflexo de sua evolução tecnológica, social e económica. A paisagem visualmente 
dramática ainda é tradicionalmente cultivada, de forma lucrativa, pelos proprietários de terras 
tradicionais. 

Esta paisagem, no entanto, é um todo e está em constante evolução, agora com novas formas 
de terraço refletindo a disponibilidade de novas tecnologias. É um mosaico diversificado de 
plantações, bosques, cursos de água, assentamentos e edifícios agrícolas, dispostos como 
quintas (grandes propriedades) ou casais (pequenas propriedades). 

Com efeito, o grande desafio no que à gestão deste território respeita prende-se com a 
necessidade de assegurar as funções agrícolas e ambientais da paisagem, compatibilizando 
a preservação do património com as dinâmicas de inovação e modernização dos sistemas de 
cultivo. À luz desta dualidade, a gestão e monitorização do território têm sempre em linha de 
conta, não só os valores naturais, históricos, identitários e patrimoniais do ADV e de toda a 
RDD, como também atende às necessidades e anseios dos vitivinicultores e demais agentes 
produtivos, construtores diários de uma paisagem singular (Teles, 2015). 

Assim, o significado de uma paisagem cultural está diretamente relacionado com os atributos 
(tangíveis e intangíveis) que lhe conferem valor universal excecional (VUE) – cada um per si 
e ao nível das interligações que estabelecem –, com os atributos significativos aplicáveis à 
autenticidade, bem como os critérios de integridade que permitam apreciar o estado do tecido 
físico do bem, a manutenção das relações e as funções dinâmicas presentes. 
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No Alto Douro Vinhateiro Património Mundial identificam-se, como atributos mais expressivos: 

− os Atributos Culturais: a dominância da vinha alternando com matos mediterrânicos, 
os socalcos e os muros em xisto, os povoados, as quintas e casais, as vias de acesso 
e rodovias, o caminho-de-ferro e a navegabilidade do douro, as diferentes tipologias 
de plantio da vinha, os antrossolos e a conservação da água, o padrão da paisagem; 

− os Atributos Naturais: a geomorfologia complexa, a escassez de solo fértil e de água, 
as vertentes abruptas, a gradação climática atlântico-mediterrânica, a vegetação e 
culturas mediterrânicas, a diversidade do património genético vitícola, a diversidade 
de habitats, a luz, as cores, os odores, o rio Douro e seus afluentes. 

3.2 ATRIBUTOS CULTURAIS DO ADV 

A área de estudo do EIA da Barragem Redonda das Olgas, mesmo quando considerado no 
âmbito do estudo do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, localiza-se fora da área 
delimitada do ADV. Contudo, a área de estudo interseta parcialmente a ZEP do ADV (ver 
Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Área de estudo, evidenciando os limites do ADV e da respetiva ZEP. 
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A Região Demarcada do Douro (RDD), a mais antiga região vinhateira delimitada do mundo, 
que se estende pela bacia hidrográfica do Rio Douro, entre Barqueiros e Barca d’Alva, 
ocupando uma área total de 250 000 ha, corresponde à Zona Especial de Proteção (ZEP) 
do ADV. 

Assim, considera-se na análise efetuada no presente Relatório, que os valores culturais mais 
relevantes na ZEP serão os mesmos do próprio ADV, designadamente: 

− Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos. De acordo com Quintas, 
A. (2013) “os socalcos criados no Douro tiveram três momentos principais de 
transformação, marcados pela filoxera (em meados do Século XIX) e a mecanização. 
Até ao aparecimento da filoxera, a armação do terreno era feita com socalcos 
sustentados por muros de pedra seca, “geralmente baixos, com terraços horizontais e 
estreitos, comportando uma ou duas fiadas de vinha não armada” (Fauvrelle, 2008:15), 
acompanhando as curvas de nível. Por vezes, os muros integravam pilheiros, 
pequenas aberturas nas paredes onde os bacelos eram plantados, libertando espaço 
nos socalcos para outras culturas, como cereais e produtos agrícolas. A esta forma de 
armação do terreno, designa-se por socalcos pré-filoxéricos. Após o surgimento desta 
doença e da devastação causada, as plantações seguiram novos sistemas que 
introduziram novas especificidades, como as surribas mais profundas, os terraços 
mais largos com mais fiadas de videiras e uma menor quantidade de muros que, por 
sua vez, se tornaram mais altos e largos, deixando de acompanhar as curvas de nível 
para passar a adotar um traçado retilíneo. Esta forma de armação do terreno designa-
se por Socalcos pós-filoxéricos. Tal como os socalcos anteriores, o material para a 
construção dos muros deriva do saibramento da encosta, embora, nesta tipologia, 
existam algumas variações, no que respeita à inclinação do terreno, técnicas utilizadas 
(corte, preparação da pedra e construção) e qualidade litológica. A nível da armação 
do terreno, o património vernacular construído do ADV é composto pelos socalcos com 
muros de pedra seca, o atributo por excelência da Autenticidade e Integridade do ADV 
ao encontro das Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Património 
Mundial (Versão janeiro 2011) e um mecanismo sustentável de induzir produtividade 
face aos fenómenos de erosão e processos de drenagem.” Na área de estudo definida, 
as vinhas armadas em socalcos estão presentes em pequena quantidade (95 ha, 
correspondentes a 1,8% da área total), e localizam-se no concelho Vila Flor e de 
Carrazeda de Ansiães; 

− Vinha com outros sistemas de armação do terreno. Esta designação refere-se a 
vinhas plantadas, normalmente, em terrenos mais férteis, e com menores declives, 
sem armação do terreno e sem muros, seguindo também a orientação das curvas de 
nível. Este sistema de produção vitivinícola está presente na área de estudo ocupando 
maioritariamente zonas de baixa ou encostas com exposição favorável e declive pouco 
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acentuado tendo uma presença de 606 ha correspondentes a 11,5% da área 
caracterizada; 

− Mortórios. Esta é a designação dada aos socalcos abandonados após a filoxera, 
encontrando-se ocupados por matos mediterrânicos ou recolonizados por oliveiras, 
por vezes consociadas com amendoeiras. Na área de estudo não foram 
identificados mortórios; 

− Olivais. Os olivais presentes na área de estudo ocupam, em complementaridade com 
as vinhas sem armação de socalcos e com sistema de armação, a maior porção de 
área agrícola presente na área de estudo. O sistema de cultivo é tradicional, com 
compassos de plantação largos em parcelas de pequena dimensão, ocupando por 
vezes locais com fraca acessibilidade. Este VUE conta com a presença de 559 ha, 
correspondendo a 10,6% da área caracterizada; 

− Amendoais. Na área de estudo foram identificadas algumas áreas onde a amendoeira 
é dominante, apesar de este atributo ter um valor pouco expressivo na área de estudo. 
Este VUE contabiliza um total de 32 ha, correspondentes a 0,6% da área 
caracterizada; 

− Laranjais. Na área de estudo não foram identificados laranjais; 

− Quintas. As quintas são unidades de produção que constituem “a forma mais 
emblemática de ocupar o território no ADV” (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol 1: 78). 
Segundo o PIOT ADV (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol 1: 78), a quinta é “composta 
por um conjunto de construções destinadas à habitação e à produção, circundado por 
um aro (sic) destinado a jardim, hortas e pomares, à quinta pertence ainda uma 
mancha de variável extensão de vinhedo e olival”. Na área de estudo não foi 
identificada a presença de quintas; 

− Património imóvel classificado ou em vias de classificação. Foram identificados 
dois elementos de património classificado, nomeadamente a Antiga Forca de Freixiel 
e o Pelourinho de Freixiel. 

− Povoações. As Aldeias Vinhateiras do Douro são representativas de uma organização 
social de senhorios, feitores e operariado rural que suportaram ao longo dos tempos a 
atividade económica principal da região – a cultura do vinho. As Aldeias Vinhateiras 
do Douro são ainda a expressão da história da região onde igrejas, capelas e casas 
senhoriais, pertencentes à aristocracia vinhateira da região, convivem, 
harmoniosamente com edifícios de arquitetura popular. Lançado em 2001, o programa 
das Aldeias Vinhateiras do Douro, tem como objetivo principal a criação de uma 
dinâmica de regeneração e valorização das aldeias do Douro Vinhateiro, através da 
revitalização socioeconómica, da fixação da população e do reforço da promoção 



Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas  
Volume 4 – Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro 

Relatórios Técnicos 

 

 

 

 
25 

 
 

turística. Dele fazem parte Barcos, Favaios, Provesende, Salzedas, Trevões e 
Ucanha2. Nenhuma das Povoações identificadas como Aldeias Vinhateiras do Douro 
é abrangida pela área de estudo definida, no entanto, a povoação de Freixiel 
apresenta algumas das características que qualificam estas Aldeias, nomeadamente 
o casario baixo, disposto segundo curvas de nível, uma exposição solar favorável e a 
existência de uma igreja central, que encima o espaço urbano. Deste modo, avaliar-
se-á a afetação que o Aproveitamento poderá causar a este povoado. Refere-se, 
ainda, que esta povoação contabiliza um total de 133 ha da área de estudo, 
correspondentes a 2,5% da área total da mesma. 

− Locais de culto. Os locais de culto assumem grande importância na história e 
evolução da paisagem do ADV e envolvente. De facto, a região durante a Idade Média 
encontrava-se sob a influência dos conventos de S. João de Tarouca e de Santa Maria 
de Salzedas, responsáveis pelo aforamento dos terrenos e cobrança dos respetivos 
foros. Assim, são muitos e variados os locais de culto existentes no ADV e envolvente. 
Regista-se a presença de 4 locais de culto na área de estudo, designadamente a Igreja 
de Sta. Madalena, a Capela de S. Sebastião e a Igreja de Nossa Sra. do Rosário, 
todos localizados em Freixiel, e a Igreja de Sto. Amaro, localizada em Pereiros, no 
concelho de Carrazeda de Ansiães;  

− Miradouros e vias panorâmicas. Consideram-se, neste âmbito, os 20 miradouros 
identificados em Andresen e Rebelo (2013b). Na área de estudo não foram 
identificados miradouros ou vias panorâmicas. 

3.3 ATRIBUTOS NATURAIS DO ADV 

Tal como efetuado relativamente aos Atributos Culturais (ver Item 3.2), também neste caso 
se assumiu que, genericamente, os Atributos Naturais presentes na ZEP do ADV serão os 
mesmos dos considerados para o ADV, prosseguindo-se, consequentemente, com a 
respetiva caracterização (essencialmente baseada em Andresen e Rebelo, 2013b): 

− Matos e matas. Os Matos e Matas constituem formações arbustivas lenhosas que 
constituem as formações do património natural mais estruturantes e emblemáticas da 
paisagem o ADV. De acordo com o “Estudo de Avaliação do Estado de Conservação 
do Bem – Alto Douro Vinhateiro. Paisagem cultural evolutiva e viva – Estudos Base”, 
esta classe “integra dois tipos de formações lenhosas afins mas de diferentes alturas 
que, pelo facto de participarem no mosaico da paisagem de modo similar, faz sentido 
incorporar numa só classe: 1) matos correspondem a formações arbustivas, 

 

2 In http://www.dourohistorico.pt/turismo/index.php?action=getDetalheRota&id=13 (consultado em fevereiro de 2021). 

http://www.dourohistorico.pt/turismo/index.php?action=getDetalheRota&id=13
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espontâneas, de pequeno a grande porte, com alturas médias até 5m; 2) matas 
correspondem a formações arbóreas espontâneas, com altura média superior a 5m. 
Desenvolvem-se em todos os espaços não cultivados evoluindo para formações 
clímax essencialmente de Sobreiro (Quercus suber) e de Azinheira (Quercus 
rotundifolia) respetivamente em zonas menos secas e mais secas” . Dispersos por 
toda a área de estudo, estas são as formações com maior representatividade, 
correspondendo 2990 ha e 56,7% da área total. São frequentes as áreas de matos em 
espaços de transição entre os espaços mais humanizados e as áreas mais 
inacessíveis, com relevos mais abruptos, estas últimas ocupadas por matas, que na 
área de estudo são maioritariamente sobreirais. Estes elementos, dada a sua 
extensão, conferem à paisagem uma imagem muito naturalizada; 

− Galerias ripícolas. “as Galerias Ripícolas constituem formações arbóreo/arbustivas 
associadas a linhas de drenagem natural (linhas de água permanentes ou 
temporárias) e a margens de albufeiras. A sua diversidade é muito elevada, com 
presença dominante de Freixo (Fraxinus angustifolia), Amieiro (Alnus glutinosa – 
sobretudo no lado ocidental do ADV), Lodão (Celtis australis), Salgueiros (Salix 
atrocinerea e Salix salviifolia) e Choupos (Populus alba e Populus sp.). A sua elevada 
diversidade florística torna-as num verdadeiro reservatório de biodiversidade do ADV 
(Fernandes, 2009 in Andresen e Rebelo, 2013b)”. O clima, a topografia e a ausência 
de solos profundos e bem estruturados determinam que não sejam frequentes as 
galerias ripícolas bem desenvolvidas, no entanto, as margens do rio Tua, no extremo 
noroeste da área de estudo, estão quase continuamente ocupadas por galerias 
ripícolas, bem estruturadas e desenvolvidas. Este valor representa apenas 17 ha e 
0,3% da área de estudo; 

− Geossítios. O Inventário de Geossítios de Relevância Nacional dispõe que “o 
património geológico compreende as ocorrências naturais de elementos da 
geodiversidade – os geossítios – que possuem excecional valor científico. Trata-se de 
locais onde os minerais, as rochas, os fósseis, os solos ou as geoformas possuem 
características próprias que nos permitem conhecer a história geológica do nosso 
planeta. Os geossítios, para além de terem um valor científico, podem igualmente ter 
um valor educativo e turístico, cujo uso sustentado deve ser promovido para usufruto 
da sociedade.” De acordo com o referido inventário, não existem Geossítios de 
Relevância Nacional no Concelho de Vila Flor3; 

− Rio Douro e cumeadas relevantes. O Concelho de Vila Flor – no qual se desenvolve 
a área de estudo deste Relatório – não confina, em nenhuma porção respetivo território 

 

3 De acordo com o sítio da internet http://geossitios.progeo.pt/index.php, consultado em fevereiro de 2021. 

http://geossitios.progeo.pt/index.php
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com o rio Douro e o seu vale (incluindo as respetivas linhas de cumeada), pelo que 
este Atributo Natural está ausente das análises a efetuar. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO 

4.1 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 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 (Fotografia 4.1), e o maciço rochoso com continuidade 
encontra-se coberto por solos residuais arenosos e areno-siltosos. 

 
Fotografia 4.1 – Paisagem, para montante, a partir do local de implantação da barragem. 
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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 4.1 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. 
 

 
Figura 4.1 – Perfil-tipo da barragem Redonda das Olgas. Fonte: Projeto de Execução. 

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 4.2). O acesso ao coroamento da barragem da Redonda das Olgas tem uma extensão 
total de 1 084 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 1 868 m. O restabelecimento contorna a albufeira pela margem esquerda e liga 
a um caminho agrícola existente que conduz à EN314 (Samões). 
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Figura 4.2 – Caminhos de acesso ao coroamento da barragem Redonda das Olgas. 

Em seguida resumem-se as principais características da barragem. 
 
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 
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 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 
 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 

início da bacia de dissipação) .......................................  
100 m 

 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 
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 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  

 
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 ..........................................  0,5+3+0,5 
 Desenvolvimento ...........................................................  1 084 m 
   
RESTABELECIMENTOS DE CAMINHOS AGRÍCOLAS 
 Perfil Transversal:  
  Secção corrente ..........................................  0,5+2,5+0,5 
 Desenvolvimentos totais ...............................................  2 146 m 

 

4.2 APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE FREIXIEL 

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. 

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 dos blocos 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, com o melhoramento a que foram sujeitos ao longo dos anos a maioria dos 
solos apresenta 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 integrados nos blocos de rega propostos. 

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. 

As áreas de ambos os blocos apresentam declives pouco acentuados, permitindo uma fácil 
gestão da água por gravidade, e os solos já se encontram afetos à produção agrícola, com 
predomínio das vinhas e dos pomares ou olivais. 

Na delimitação do perímetro houve o cuidado de não incluir zonas muito elevadas, ou 
declivosas, 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 gota-a-
gota. 

O Aproveitamento divide-se nas seguintes obras principais (ver Figura 4.3): 

– Adutor; 

– Estação de filtração; 

– Rede de rega; 

– Rede viária. 
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Figura 4.3 – Apresentação do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel. 
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5 AVALIAÇÃO E PONDERAÇÃO DO IMPACTE GLOBAL DO PROJETO 

5.1 ATRIBUTOS CULTURAIS DO ADV 

 
Figura 5.1 – Atributos culturais presentes na área de estudo.  

− Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos  

As vinhas instaladas em socalcos ocorrem em áreas localizadas fora dos espaços 
intervencionados, deste modo, a sua afetação será indireta.  

Este atributo, muito característico e valorizador da paisagem localiza-se, dentro da área de 
estudo, quase exclusivamente na vertente que se estende a sul de Vieiro, não ocorrendo 
nenhuma interferência direta com nenhum dos elementos de projeto. 

Esta localização expõe este atributo às ações a desenvolver no bloco de rega de Vieiro e à 
valorização da rede viária que ocorrerá dentro deste, pelo que estas infraestruturas terão uma 
interferência indireta com as vinhas em socalco. 

Os impactes indiretos que se preveem resultam da eventual alteração do padrão de ocupação 
do solo, introduzida pela possibilidade de regar, e pelo aumento da circulação de pessoas nas 
áreas a regar, resultantes da necessidade de realizar operações de maneio da terra. A 
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alteração do uso do solo traduz-se numa alteração visual da paisagem e o aumento da 
movimentação de pessoas traduz-se numa alteração dos sons que chegam ao atributo. 

No entanto, atendendo a que a área do bloco de rega, já é totalmente agrícola, considera-se 
que neste caso há uma diminuição do eventual impacte indireto, da alteração do uso da terra, 
dado que o uso será mantido. Relativamente à alteração sonora, a dimensão das parcelas 
atual, e a topografia, não permitem antever a alteração dos padrões de maneio do solo, por 
exemplo com a introdução de maquinaria pesada, pelo que, admitindo-se uma intensificação 
das práticas agrícolas e a introdução de culturas mais exigentes em tempo, por parte do 
agricultor, não se considera que esta alteração determine um impacte sonoro indireto 
significativo sobre este atributo.  

− Vinha com outros sistemas de armação do terreno; 

− Olivais; 

− Amendoais; 

Neste ponto agrupam-se as culturas permanentes dado que estas partilham o mesmo espaço 
dentro da área de estudo. 

As vinhas, sem socalco, os olivais e os amendoais encontra-se distribuídos uniformemente 
pelas áreas de solos mais ricos, declives mais suaves e intercalam-se na paisagem entre si e 
com culturas anuais e bolsas de matos, criando um rendilhado intrinsecamente ligado à 
pequena dimensão das parcelas agrícolas. 

Estes atributos ocorrem maioritariamente dentro das áreas agrícolas abrangidas pelos blocos 
de rega do Freixiel e do Vieiro, sendo, por esse motivo, diretamente afetadas pela 
implementação do Aproveitamento Hidroagrícola.  

Deste modo, a maior parte das área terá afetação direta e indireta. Direta dentro das áreas 
abrangidas pelos blocos de rega e pelo sistema de distribuição de água, e indireta nos 
restantes espaços. 

A potencial alteração da ocupação do solo resultante da adução de água aos espaços 
ocupados por estes atributos, pode conduzir à alteração do uso do solo, à introdução de novas 
culturas ou ao reparcelamento das áreas integradas nos perímetros de rega com implicações 
diretas e indiretas na estrutura física e visual da paisagem. 

Relativamente ao efeito desta alteração na envolvente, sendo indireto, pode ter alguma 
significância dado que a as áreas de ocorrência deste atributo integram quase integralmente 
as bacias visuais tanto dos Blocos de Rega, como da Rede Viária. 

Para a ponderação do potencial sentido de alteração deste atributo, e da sua significância 
atenta-se ao clima da região, que em conjugação com a escassez de solos bem desenvolvidos 



Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas  
Volume 4 – Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro 

Relatórios Técnicos 

 

 

 

 
37 

 
 

só permite a cultura de espécies com elevada rusticidade, mesmo considerando a 
possibilidade de introdução de rega.  

Assim, embora a alteração do uso do solo realizada pela alteração das culturas instaladas ou 
pela alteração das práticas agrícolas pudesse ter um impacte muito significativo para os 
atributos em presença, estima-se que o aproveitamento venha sobretudo criar mais condições 
para o desenvolvimento da prática agrícola e em particular para o sucesso das culturas típicas, 
já instaladas. 

Deste modo, estima-se que estes atributos possam ganhar expressão na área de estudo, 
dado que os mesmos se constituem como as culturas mais bem adaptadas ao clima da região, 
sendo o seu valor reconhecido não só no ADV como também, por exemplo, na denominação 
de origem de azeite e, desde logo, na Região Demarcada do Douro. 

Os impactes indiretos podem abranger a quase totalidade da área de estudo, dado que as 
bacias visuais dos perímetros de rega e da rede viária incluem todas as vertentes envolventes 
das povoações de Freixiel e de Vieiro.  

− Povoações 

Freixiel é uma vila, sede de freguesia, do concelho de Vila Flor, que apresenta algumas 
características presentes nas povoações identificadas como tendo VUE, no âmbito da 
delimitação do ADV. 

Esta povoação apresenta uma história muito rica, que se evidencia por deter 2 elementos de 
património nacional classificado, um pelourinho e uma forca medieval. 

 
Fotografia 5.1 – Vista do Freixiel a partir da estrada municipal de acesso a Pereiros. 

A povoação localiza-se numa pequena elevação situada na várzea da ribeira Redonda 
conferindo-lhe uma posição de destaque na envolvente próxima. Esta localização confere-lhe 
grande exposição à envolvente próxima, mas protege-a de todos os acontecimentos que 
possam ocorrer fora do vale, dado que ao seu redor se estendem campos de cultivo limitados 
por montes, altos, declivosos e agrestes que fecham o acesso visual, de e para esta área. 



Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem Redonda das Olgas  
Volume 4 – Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro 

Relatórios Técnicos 

 

 

 

 
38 

 
 

 
Fotografia 5.2 – Vista de Freixiel para norte, sobre a área integrada no bloco de rega de Freixiel 

Deste modo, a povoação poderá ser direta e indiretamente afetada pela introdução do bloco 
de rega do Freixiel, uma vez que as restantes infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola 
não geram bacias visuais que abranjam a área da vila. 

A afetação direta poderá resultar do aumento de pessoas e máquinas a circular, tanto no 
interior da vila como nos campos envolventes, assim como na alteração da qualidade estética 
da paisagem do vale. 

Como referido anteriormente, considera-se que as condições edafoclimáticas da região são 
fator limitante para a prática e para a escolha das culturas agrícolas e, deste modo, limitam 
indiretamente a transformação do uso do solo possível. 

Portanto, a alteração direta do uso do solo na envolvente próxima de Freixiel deverá resultar 
da alteração das culturas presentes, sendo que poderá haver uma perda efetiva na paisagem 
desta área, caso o mosaico cultural se desvaneça ou desapareça, por se instalar apenas um 
tipo de cultura agrícola. 

Sobre esta possibilidade considera-se que, embora ela possa ser considerada, a mesma não 
se afigura a mais provável, dado que a região é produtora de mais do que um produto agrícola 
com denominação de origem e o clima e os solos só têm vocação para acolher culturas com 
grande rusticidade, como são a vinha, o olival e a amendoeira. 

Por outro lado, o melhoramento agrícola poderá gerar novos fluxos de pessoas tanto pela 
procura de produtos como para recreio e lazer, todavia, estando perante uma infraestrutura 
de pequena dimensão, e de caracter agrícola, o potencial fluxo gerado deverá ser 
proporcional, isto é, não deverá ser significativo. 

Assim, estima-se que o impacte físico sobre o Freixiel seja um impacte direto resultante do 
aumento de pessoas e máquinas a circular, com consequências ao nível do ruído na vila. No 
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entanto, atendendo às características do projeto e às condicionantes ambientais referidas, 
considera-se que esta alteração será pouco significativa. 

Indiretamente poderão ocorrer impactes sobre a paisagem de que a vila goza, no entanto, 
como indicado anteriormente, considera-se que a alteração visual da envolvente da vila 
deverá ser moderada gerando um impacte pouco percetível, dado que, como apontado, se 
estima como mais provável uma alteração da configuração do mosaico cultural existente, e 
não das culturas presentes. 

Em conclusão, estima que a vila de Freixiel mantenha as características atuais, podendo 
beneficiar de um pouco mais de afluxo de turistas e ser prejudicada pelo aumento da atividade 
agrícola, na envolvente. 

− Património imóvel classificado ou em vias de classificação 

Como indicado, integram o património classificado, presente na área de estudo, a Antiga 
Forca e o Pelourinho, ambos localizados em Freixiel, não tendo sido identificado património 
em vias de classificação. 

  
Fotografia 5.3 – Imagens do pelourinho e da forca de Freixiel. 
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O Pelourinho localiza-se no interior da povoação de Freixiel e a Forca na sua envolvente 
próxima. Deste modo, considera-se que a ponderação efetuada no ponto anterior para a vila 
de Freixiel, se aplica na totalidade a estes dois elementos. 

Isto é, o pelourinho poderá ter uma afetação direta resultante do aumento da circulação de 
pessoas e máquinas no interior da vila, não sendo indiretamente afetado por nenhuma das 
infraestruturas do Aproveitamento, dado que, pela sua localização, no interior da vila, este 
atributo só é avistado por quem circula no largo em que se insere. 

Por outro lado, a Forca não sofrerá nenhuma afetação direta da sua configuração física ou 
estrutural, mas pode ver a sua qualidade estética indiretamente afetada, pela transformação 
da paisagem envolvente. Neste âmbito, pelos motivos explicitados anteriormente, embora se 
considere provável uma alteração da paisagem, também se considera que a mesma resulta 
da evolução natural das práticas agrícolas, e que com os condicionalismos que o clima e os 
solos naturalmente impõem, a alteração será pouco significativa e perfeitamente compatível 
com a natureza agrícola da paisagem em avaliação. 

− Locais de culto 

Relativamente aos locais de culto eles localizam-se dentro das povoações, em Freixiel 
existem 3 locais e em Pereiros regista-se uma igreja. 

Estes edifícios estão envolvidos pelo espaço urbano de Freixiel e de Pereiros. 

  
Igreja de Sta. Madalena (Freixiel) Capela de S. Sebastião (Freixiel) 
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Igreja de Nossa Sra. do Rosário (Freixiel) Igreja de Sto. Amaro (Pereiros) 

Relativamente à igreja de Santo Amaro, localizada em Pereiros, considera-se que este 
atributo não será afetado pelo Aproveitamento dado que ele não se encontra integrado nas 
áreas diretamente afetadas pelas infraestruturas de projeto, nem integra nenhuma das 
respetivas bacias visuais, não se prevendo a ocorrência de impactes indiretos. 

Os três locais de culto do Freixiel localizam-se dentro do perímetro da vila e deste modo, 
também neste caso, a análise realizada para a povoação estende-se a estes atributos. 

Assim, estes atributos poderão sofrer um impacte direto, resultante do aumento de pessoas e 
máquinas a circular, com consequências ao nível do ruído na vila, mas, como indicado, 
estima-se que este impacte seja pouco significativo, atendendo às condicionantes ambientais 
naturais (tipo de solos e clima). 

A ocorrência de impactes indiretos resultantes da construção ou entrada em funcionamento 
do Aproveitamento é considerada pouco significativa ou mesmo inexistente dado que, tanto 
os edifícios, como as suas áreas envolventes, estão muito voltados para si mesmos, ou seja, 
o espaço urbano construído ao redor destes edifícios conduz o visitante para os locais de 
culto e bloqueia as abrangências de vistas. 

Deste modo, não só se estima que a alteração visual da envolvente da vila seja moderada, 
gerando um impacte pouco percetível, considerando-se que ocorrerá predominantemente a 
alteração da configuração do mosaico cultural existente, como dos locais de culto não há 
vistas abrangentes que permitam percecionar a extensão em redor, reduzindo-se deste modo, 
ainda mais, a potencialidade da ocorrência de impactes indiretos. 
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5.2 ATRIBUTOS NATURAIS DO ADV 

 
Figura 5.2 – Atributos naturais presentes na área de estudo. 

− Matos e matas 

Os matos e matas da área de estudo são compostos maioritariamente por formações de 
espécies características de regiões com grande amplitude térmica entre estações, em 
Portugal, com verões muito quentes e invernos muito frios, espécies adaptadas a solos pouco 
desenvolvidos e a zonas com pouca disponibilidade de água no solo. 

Os matos presentes correspondem a etapas sucessionais de matas de sobreirais, que são as 
matas presentes. Na paisagem em apreço, os matos as matas intercalam-se entre si, surgindo 
um ou outro consoante a topografia e a profundidade dos solos. Nas áreas naturalizadas de 
topografia mais acidentada, onde é frequente surgirem afloramentos rochosos, estão 
presentes, predominantemente, os matos, localizando-se as matas em locais com melhor 
desenvolvimento de solo, menor presença de afloramentos rochosos e declives menos 
abruptos. 

Estes atributos encontram-se distribuído por toda a área de estudo. 
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Fotografia 5.4 – Paisagem da área de estudo, vista para o vale do Freixiel, a partir da estrada 

municipal que liga a vila a Vila Flor. 

Os sobreirais, matas dominantes, coexistem com azinhais, bosquetes de carvalho-cerquinho 
ou ainda zimbrais, estes últimos menos frequentes, numa composição pontuada por 
afloramentos rochosos, onde a transição entre comunidades naturais não é fácil de 
estabelecer. A Fotografia 5.5 exibe uma área de cabeços totalmente coberta por matos e 
matas, que se sucedem na paisagem, ao longo de todo o campo visual do observador. Este 
atributo ocupa a maior parte dos espaços da área de estudo. 

 
Fotografia 5.5 – Cabeços cobertos por matas pontuadas por afloramentos rochosos. 

Na Fotografia 5.6 é possível reconhecer, em primeiro plano, uma área ocupada por matos, 
pontuada de sobreiros, e em segundo plano, um monte coberto por sobreirais espontâneos. 
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Fotografia 5.6 – Característica ocupação por matos e matas. 

Os matos, maioritariamente compostos por giestas, urzes, carquejas, sargaços e 
medronheiros unem todos os espaços. 

A análise da Figura 5.2 permite verificar que as áreas de implantação do projeto não 
interferem diretamente com estes atributos, verificando-se ainda que tanto o Bloco de Rega 
do Freixiel como o Bloco de Rega do Vieiro se encontram rodeados de matos e matas. 

Na Fotografia 5.7 apresenta-se a paisagem típica apresentada aos observadores que se 
localizam dentro da área do bloco de rega do Freixiel. 

 
Fotografia 5.7 – Vista a partir do Bloco de Rega do Freixiel. 

Estes atributos conferem uniformidade à paisagem da região e são bolsas naturais de 
recursos florísticos e faunísticos, contribuindo ainda muito positivamente para a gestão e 
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controlo do ciclo da água, dado que asseguram a sua infiltração e correto encaminhamento 
para os cursos de água existentes na região. 

Atendendo a que estes atributos se localizam fora da área de implantação do projeto 
considera-se que não ocorre interferência direta, das infraestruturas do projeto com estes 
atributos. 

Ao nível dos impactes indiretos, considera-se que os serviços oferecidos por estes atributos 
serão mantidos, desde que seja assegurada a contenção da atividade humana, nos espaços 
definidos para a sua efetivação. 

A introdução do Aproveitamento Hidroagrícola pode gerar uma maior definição do limite da 
área regada na paisagem, sendo este considerado um fator positivo, porque diminui as áreas 
com características indefinidas (e.g. áreas que aparentam ser terrenos agrícolas 
abandonados). Estas áreas não têm grande presença na área de estudo, no entanto, a sua 
diminuição será sempre um contributo positivo. 

− Galerias ripícolas 

As galerias ripícolas são muito pouco frequentes na área de estudo e localizam-se em troços 
da ribeira Redonda e de um dos seus afluentes, da margem esquerda, a jusante de Freixiel. 

De um modo geral este atributo não é diretamente afetado pelas infraestruturas do projeto, no 
entanto, há um pequeno troço de galeria da ribeira Redonda, localizado na várzea que rodeia 
Freixiel que é abrangido por esse bloco de rega. 
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Fotografia 5.8 – Fragmento de linha de água com galeria ripícola de freixos. 

Este é um atributo raro, na área de estudo, e as galerias presentes apresentam uma estrutura 
pouco desenvolvida e uma largura estreita. Deste modo, embora este seja um atributo que de 
um modo geral contribui com um elevado valor na composição do VUE, considera-se que, 
nesta localização, a sua contribuição para a valorização do conjunto se encontra diminuída. 

Todavia, a eventual redução ou destruição das galerias existentes, constituindo um impacte 
direto, contribui indiretamente para o empobrecimento da paisagem, dado que a marcação 
das linhas de água, seja pela presença do plano de água, de vegetação ripária, ou pela 
presença de ambos, gera na envolvente um efeito de conforto, contribui para a regulação dos 
ciclos naturais e favorece a biodiversidade. 

Assim, considera-se que a introdução do Aproveitamento Hidroagrícola pode afetar este 
atributo, sobretudo as áreas que se localizam dentro dos blocos de rega. Ainda assim, esta 
afetação é muito circunscrita geograficamente, nomeadamente se se considerar a totalidade 
da ZEC do ADV. 

5.3 IMPACTE GLOBAL 

De um modo geral o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola não interfere diretamente com 
os atributos de VUE identificados na área de estudo. 

Nos casos em que ocorre interferência direta entre atributos e projeto foi estimada a 
significância do impacte tendo-se concluído que quando ocorrem, os mesmos apresentam 
sempre muito baixa significância. 
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Os impactes indiretos resultantes da provável alteração do uso do solo, sobre todos os 
atributos, não deverão ser muito significativos dado que o clima, a topografia e a cultura da 
região, propícios ao desenvolvimento das culturas que já são praticadas, devem garantir que 
não ocorrerá uma alteração profunda, mas sim uma alteração que visa a adequação das 
práticas agrícolas ao conhecimento e desenvolvimento tecnológico atual. 

Assim, e tendo em conta a metodologia apresentada no Item 2.3, pode considerar-se que a 
Barragem Redonda das Olgas e o Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel representarão 
sobre os Valores Patrimoniais impactes neutros ou, quando muito, negligenciavelmente 
adversos, i.e., ligeiros. 
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6 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 

Tendo sido efetuada a Avaliação de Impactes e tendo-se concluídos que os efeitos do projeto 
serão essencialmente neutros ou ligeiros, entende-se não ser justificada a conceção ou 
proposta de medidas de mitigação, que só se justificariam se na presença de efeitos adversos 
de maior significância que os gerados pelo projeto. 
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7 RESUMO E CONCLUSÕES 

Tendo sido efetuada uma quantificação da afetação física dos atributos Culturais e Naturais 
que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, afetados pela implementação do 
projeto da barragem redonda das Olgas e do aproveitamento hidroagrícola de Freixiel, foi 
possível concluir que nenhum desses atributos é impactado de forma expressiva pelo projeto, 
antes tendo os seus efeitos sobre o ADV sido considerados tendencialmente neutros. 

Assim, pode concluir-se que a Barragem Redonda das Olgas e o Aproveitamento 
Hidroagrícola de Freixiel, não só não comprometerão minimamente o ADV como, 
efetivamente, se inserem numa lógica de modernização e otimização da exploração agrícola 
de um conjunto de culturas tradicionalmente associadas a este território – a vinha, o olival, o 
amendoal – que é, no fundo, a própria razão de existir do ADV e a origem dos seus valores 
universais. 
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INTRODUCTORY NOTE 

This document is the English translation of the technical report “Avaliação de Impactes no 
Alto Douro Vinhateiro” prepared for the Environmental Impact Study of the Redonda das 
Olgas Dam. 
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1 INTRODUCTION 

In the context of the Formal Procedure of Environmental Impact Assessment (EIA) of the 
Implementation Project of the Redonda das Olgas Dam (EIA process no. 3381), the 
Assessment Committee (AC) requested a set of Additional Elements for the purposes of 
Compliance with the Requirements of the Environmental Impact Study. 

Among these elements to be conducted, the following should be highlighted in this context: 

“B.8. Affectation of the Special Protection Zone (SPZ) of Alto Douro Wine Region 
(ADWR) 
Considering the sensitive area where the Freixiel Hydro Agricultural Development project is 
located, and in view of what is established in the Council of Ministers Resolution no. 4/2014, of 
January 10, which gives CCDR Norte the mission to protect, conserve and enhance, as well as 
disseminate and promote the "Alto Douro Wine Region Evolving and Living Cultural Landscape", 
the EIS must include an assessment on the "Impacts on the ADWR-SPZ”, which includes the 
following elements: 

1. The EIS must contain an assessment of this factor, which must be structured according 
to the methodology recommended in the "Guidance on Heritage Impact Assessments for 
Cultural World Heritage Properties, ICOMOS 2011 (ICOMOS Guide)".  

2. A quantification of the physical impact of the Cultural and Natural attributes that confer 
Outstanding Universal Value (OUV) to the ADWR, affected by the implementation of the project, 
must also be carried out, systematized as follows: 

a. Cultural Attributes of the ADWR – vineyards with the socalcos system; vineyards with 
other systems; mortórios (i.e. dead vineyards by Phylloxera); olive groves, almond 
groves, orange groves; quintas (farm buildings and wineries around a main house); 
immovable heritage classified or in the process of classification; villages; places of 
worship; scenic viewpoints and routes. 

b. Natural Attributes of the ADWR – brushwood and scrubs; riparian galleries; geosites; 
river Douro; relevant ridges.” 

The same Letter from the Portuguese Environment Agency (APA) also requests the following: 

“A. GENERAL AND PROJECT ASPECTS 
1. The Redonda das Olgas dam is the water source that will enable the implementation of the 
Freixiel Hydro Agricultural Development, located in the surroundings of the village of Freixiel, in 
the municipality of Vila Flor, Bragança district, which is the reason for the construction of the 
dam. Thus, the description, characterization and mapping of the Freixiel Hydro Agricultural 
Development project must be presented (including its components – pipelines, hydrants, 
accesses and drainage ditches), as well as the water supply pipeline that will connect the 
irrigation perimeter and the Redonda das Olgas Dam. 
[…] 
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B. ENVIRONMENTAL FACTORS - BASELINE SITUATION, IMPACT ASSESSMENT, 
MINIMIZATION MEASURES, MONITORING PLANS 
B.1. General 
1. Present the characterization of the baseline situation and the impact assessment of the 
Freixiel Hydro Agricultural Development Project (including its components - pipelines, hydrants, 
accesses and drainage ditches), as well as the water supply pipeline that will connect the 
irrigation perimeter and the Redonda das Olgas Dam. 
It should also be presented, where applicable, appropriate proposed minimization measures and 
monitoring plans for the Freixiel Hydro Agricultural Development and the water supply pipeline. 

Thus, the present document, which is a Technical Report of the EIS of the Redonda das Olgas 
Dam, simultaneously aims to respond to Aspect B.8 of the Request for Additional Elements, 
considering questions A and B1 of the same document. 

In this sense, this document is the Impact Assessment of the Redonda das Olgas Dam and 
the Freixiel Hydro Agricultural Development (including the benefited area, irrigation network, 
hydrants, accesses and drainage network, water supply and filtration plant) in the Alto Douro 
Wine Region (ADWR), namely considering the impact on its Special Protection Zone (SPZ) by 
the project elements. 

As required, the Study follows, with the necessary and due adaptations, the stipulations of the 
document "ICOMOS – Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World 
Heritage Properties. A publication of the International Council on Monuments and Sites. 
January 2011. Portuguese Language Version - march 2018". 
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2 METHODOLOGY 

2.1 INITIAL REMARKS 

Although the project does not interfere with the ADWR, part of it takes place in the SPZ of this 
Heritage Site. Thus, and as required by the AC, this Report follows – with the necessary and 
due adaptations – the methodological approach explained in ICOMOS – Guidance on 
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. A publication of 
the International Council on Monuments and Sites. January 2011. Portuguese Language 
Version - march 2018. 

2.2 SOURCES OF INFORMATION 

The sources of information included the fieldwork carried out in the study area by the team 
responsible for the EIS of the Redonda das Olgas Dam, namely regarding the environmental 
factors: 

– Landscape 

– Cultural Heritage 

– Land Use 

– Water Resources 

– Ecology 

Other data and information included in a set of documents listed in the References were also 
used, as well as in several footnotes present throughout this document, which refer to the 
websites where information was sourced from. 

2.3 IMPACT ASSESSMENT METHODOLOGY 

As mentioned in ICOMOS – Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World 
Heritage Properties. A publication of the International Council on Monuments and Sites, 
“Effects on cultural heritage attributes from development or other changes may be adverse or 
beneficial. It is necessary to identify all changes on all attributes, especially those attributes 
which give the property its OUV, on which this guidance concentrates. It is also important to 
identify the scale or severity of a specific change or impact on a specific attribute – as this 
combination is what defines the significance of the impact, otherwise called “significance of 
effect”” 

In this sense, and according to the ICOMOS Guidance, “Scale or severity of impacts or 
changes can be judged taking into account their direct and indirect effects and whether they 
are temporary or permanent, reversible or irreversible. The cumulative effect of separate 
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impacts should also be considered. The scale or severity of impact can be ranked without 
regard to the value of the asset as: 

– No change 

– Negligible change 

– Minor change 

– Moderate change 

– Major change” 

Still according to the Guidance, “The significance of the effect of change – i.e. the overall 
impact - on an attribute is a function of the importance of the attribute and the scale of change. 
This can be summarized for each attribute described using the following descriptors. As 
change or impacts may be adverse or beneficial, there is a nine-point scale with “neutral” as 
its center point: 

– Major beneficial 

– Moderate beneficial 

– Minor beneficial 

– Negligible beneficial 

– Neutral 

– Negligible adverse 

– Minor adverse 

– Moderate adverse 

– Major adverse” 

The Figure 2.1 reproduces the assessment described above, as found in the ICOMOS 
Guidance. 
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Figure 2.1 – Summary to aid assessment of impact (in ICOMOS Guidance). 

2.4 SCOPE OF THE ASSESSMENT 

The impact assessment on the ADWR-SPZ is based on a “quantification of the physical impact 
on the Cultural and Natural attributes that confer Outstanding Universal Value (OUV) to the 
ADWR, affected by the implementation of the project, and systematized as follows: 

a. Cultural Attributes of the ADWR – vineyards with the socalcos system; vineyards with 
other systems; mortórios (i.e. dead vineyards by Phylloxera); olive groves, almond groves, 
orange groves; quintas (farm buildings and wineries around a main house); immovable 
heritage classified or in the process of classification; villages; places of worship; scenic 
viewpoints and routes. 

b. Natural Attributes of the ADWR – brushwood and scrubs; riparian galleries; geosites; 
river Douro; relevant ridges.” 
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To assess the impacts caused by the project on these attributes, two levels of impacts are 
considered, namely: 

− Direct impacts resulting in physical loss – i.e. those that arise as a primary 
consequence of the proposed development or change of use. Direct impacts can result in 
the physical loss of part or all of an attribute, and/or changes to its setting - the 
surroundings in which a place is experienced, its local context, embracing present and 
past relationships to the adjacent landscape. These impacts are usually permanent and 
irreversible and are usually confined within the development footprint. Direct impacts may 
occur as a consequence of construction or operation of the development scheme and may 
have an effect some distance from the development. Assessment of impacts on setting 
refers to perceptible visual and aural (noise) effects that can be appreciated at a given 
time; 

− Indirect impacts that affect the setting of an attribute – i.e. those that occur as a 
secondary consequence from the construction or operation of the development, and can 
result in physical loss or changes to the setting of an asset beyond the development 
footprint. 

2.5 STUDY AREA FOR ASSESSMENT 

The study area for assessment corresponds to the intersection of the study area used for the 
descriptor "Landscape" (see Chapter 9 – Landscape of Tome 2 – Baseline Studies of the 
EIS Report) with the Special Protection Zone (SPZ) of the Alto Douro Wine Region 
(corresponding to about 5 269 ha), represented in Figure 2.2. 
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Figure 2.2 – Study area for assessment. 

Considering the types of impacts to be assessed (identified in Item 2.4), we also have that: 

− The area where direct impacts resulting in physical loss will occur corresponds to the 
area directly affected by the project (which includes the Redonda das Olgas dam, access 
road and reservoir, water supply pipeline, filtration plant, road network, irrigation network 
and perimeters to be benefited by the Freixiel Hydro Agricultural Development), which 
intersects the ADWR SPZ. This area is represented in Figure 2.3 and accounts for a total 
of approximately 583 ha. 
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Figure 2.3 – Area of occurrence of direct impacts resulting in physical loss. 

− Regarding the areas of possible occurrence of indirect impacts that affect the setting 
of an attribute, they correspond to the portion of the Viewshed of each of the project 
elements that intersect the ADWR SPZ, within a radius of 3 km around each element.  

Thus, the portion of the Viewshed of each project element contained in the ADWR SPZ was 
determined, and the potential existence of impacts on the attributes setting covered by each 
of the viewsheds will be analyzed. 

The Viewshed of the Redonda das Olgas Dam, contained within the ADWR SPZ, covers an 
area of approximately 184 ha and develops along a south-facing slope, which is located north 
of the floodplain of Ribeira Redonda and the village of Freixiel (see Figure 2.4). 

Given that the element to be built is located outside the delimited study area, it is admitted that 
it may only generate indirect impacts. 
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Figure 2.4 – Area of occurrence of indirect impacts that affect the setting of an attribute, regarding the Redonda das Olgas dam Viewshed. 
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The Viewshed of the Redonda das Olgas reservoir, contained within the ADWR SPZ, 
corresponds to an area of approximately 159 ha (see Figure 2.5) and covers the south-facing 
slope, which is located north of the floodplain of the Ribeira Redonda and north of Freixiel. 

The analysis of Figure 2.5 allows us to verify that the Viewshed of the reservoir is naturally 
very similar to the Viewshed identified for the dam, but despite this similarity, the reservoir 
presents a Viewshed with less expression in the study area. 

Like the dam, the reservoir is located outside the study area of this report, and as it develops 
westward from the dam, the water plane of the reservoir covers areas increasingly distant from 
the study area, thus justifying that although its Viewshed is more extensive than that of the 
dam, its interference with the study area is smaller. 

Also, in this case it is admitted that only indirect impacts may occur, since the infrastructure is 
located outside the study area.
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Figure 2.5 – Area of occurrence of indirect impacts that affect the setting of an attribute, regarding the Redonda das Olgas reservoir 
Viewshed.
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The Viewshed of the Road Accesses of the Redonda das Olgas Dam, contained within the 
ADWR SPZ, correspons to an area of approximately 2 646 ha (see Figure 2.6). 

In the study area there are three existing accesses that will be improved to ensure access to 
the infrastructures: the access to the dam crest, which extends around the southern end of the 
reservoir, the access for circulation within the irrigated area on the perimeter of Freixiel and 
the access to the irrigated area of Vieiro, from the national road. 

Thus, considering that this action occurs in different points of the territory, it is understandable 
that its Viewshed is very extensive, covering almost the entire study area. Within the study 
area only the slopes of the left bank of the Tua River have no direct exposure to places covered 
by this action. 

In this sense, this action causes a direct change on the landscape. 
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Figure 2.6 – Area of occurrence of indirect impacts that affect the setting of an attribute, regarding the road accesses Viewshed. 
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The Viewshed of the irrigated areas of the Freixiel Hydro Agricultural Development, contained 
in the ADWR SPZ, covers an area of approximately 3070 ha (see Figure 2.7), includes all the 
slopes facing the places to be irrigated, extends outside the study area and also includes 
slopes located on the right bank of the Tua River. 

Due to the dimension of the area it covers, and because it is in these spaces that the greatest 
transformation of land use may occur, this action is probably the element that will generate the 
most impacts.
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Figure 2.7 – Area of occurrence of indirect impacts that affect the setting of an attribute, regarding the irrigated areas Viewshed. 
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The filtration plant is an element that integrates the water supply network to both blocks, however, 
because it will have to be built, it was decided, in the context of this impact assessment, to include 
it in the list of infrastructures to be considered. 

Thus, the portion of the Viewshed of the filtration plant of the Freixiel Hydro Agricultural 
Development, contained in the ADWR SPZ, spans over an area of approximately 370 ha (see 
Figure 2.8) and only covers some slopes located west of Freixiel, not visible from most of the 
study area. 
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Figure 2.8 – Area of occurrence of indirect impacts that affect the setting of an attribute, regarding the filtration plant Viewshed. 
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3 HISTORY AND DESCRIPTION OF THE SITE  

3.1 ADWR PRESENTATION 

The property “Alto Douro Wine Region – Living Evolving Cultural Landscape” is characterized, 
in summary, in Table 3.1 (Cf. Andresen e Rebelo, 2013a). 

Table 3.1 – Brief characterization of the ADWR.  

Name  Alto Douro Wine Region, Id no.1046 

Location Trás-os-Montes e Alto Douro 

Date of Inscription December 16, 2001. 25th Session of the World Heritage Committee (WHC)  

Property 24 600 ha 

Municipalities ADWR 
Alijó; Armamar; Carrazeda de Ansiães; Lamego; Mesão Frio; Peso da Régua; 
Sabrosa; Santa Marta de Penaguião; São João da Pesqueira; Tabuaço; Torre 
de Moncorvo; Vila Nova de Foz Côa; Vila Real. 

Buffer Zone (Special 
Protection Zone – SPZ) 

225 400 ha 

Published at Aviso n. º 15170/2010, de 30 de julho 

Municipalities SPZ 

Bragança: Alfândega da Fé; Carrazeda de Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; 
Mirandela; Torre de Moncorvo; Vila Flor 
Guarda: Figueira de Castelo Rodrigo; Mêda; Pinhel; Vila Nova de Foz Côa 
Porto: Baião 
Vila Real: Alijó; Mesão Frio; Murça; Peso da Régua; Sabrosa; Santa Marta de 
Penaguião; Vila Real 
Viseu: Armamar; Lamego; Moimenta da Beira; Penedono; Resende; São João 
da Pesqueira; Tabuaço 

Portugal registered the ADWR on the Indicative List of Portuguese Assets in June 1999. In 
June 2000, the application was submitted to the UNESCO National Commission in Lisbon, and 
then sent to the World Heritage Center. In February 2001, the ADWR received a visit from the 
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) with the objective of preparing an 
evaluation of the application1. 

The World Heritage Committee (WHC) had, at the time, started requesting the submission of 
a management tool to be attached to the application of the properties. In the ADWR application, 
this took the form of an Intermunicipal Spatial Plan for the ADWR (IMSP-ADWR) that was 

 

1 Advisory Body Evaluation by ICOMOS. November 2001. Alto Douro Wine Region. Portugal. Id. N° 1046 - 
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1046.pdf. 

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1046.pdf
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completed in July 2001. The IMSP-ADWR has been the supporting document that sets the 
protection and management rules for the ADWR ever since. 

The inscription of the ADWR took place on December 14, 2001, at the 25th session of the 
WHC in Helsinki. 

The ADV corresponds to a complex circumstance, both territorial and institutional, in which 
wine production is the most significant activity, although the landscape manifests itself as a 
diversified mosaic where vineyards installed according to various systems of land framing, 
contrast with scrubland, woods, olive groves, villages, quintas, winemaking facilities and 
agricultural warehouses, and reservoirs. 

The Douro is the pioneer territory worldwide with more than 250 years of continuous 
construction of a regulatory framework for viticulture and wine production, with an emphasis 
on the Denomination of Port Origin (DOP). The inscription on the World Heritage List 
automatically gave the ADWR the status of National Monument, by virtue of paragraph 7 of 
art. 15 of Law No. 107/2001 of September 8, thus placing the cultural landscape in a regulatory 
protection context of heritage properties. 

The ADWR was considered the most representative landscape of the Demarcated Douro 
Region (DDR), meaning that the ADWR continuously concentrates the elements, functions 
and composition of the landscape most representative of the Authenticity and Integrity of the 
Property, and corresponds to approximately 10% of the total area of the DDR. 

According to ICOMOS (2001) the ADWR meets the following criteria, which were the basis for 
its classification: 

− Criterion iii) the Alto Douro Region has been producing wine for nearly two thousand 
years and its landscape has been molded by human activities; 

− Criterion iv) the components of the Alto Douro landscape are representative of the full 
range of activities associated with winemaking – terraces, quintas (wine-producing farm 
complexes), villages, chapels, and roads; 

− Criterion v) the cultural landscape of the Alto Douro is an outstanding example of a 
traditional European wine-producing region, reflecting the evolution of this human 
activity over time. 

Effectively, wine has been produced by traditional landholders in the Alto Douro Region for 
some 2,000 years. A world commodity, Port wine, a wine of a quality defined and regulated 
since 1756 is produced here. 

Throughout the centuries, row upon row of terraces have been built according to different 
techniques. The earliest, employed during the pre-phylloxera era (pre-1860), was that of the 
socalcos, narrow and irregular terraces buttressed by walls of schistous stone, which require 
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continuous maintenance on which only one or two rows of vines could be planted. The long 
lines of continuous, regularly shaped terraces date from the end of the 19th century and the 
beginning of the 20th century when the Douro vineyards were rebuilt, following the phylloxera 
attack. The new terraces altered the landscape, not only because of the monumental walls that 
were built but also owing to the fact that they were wider and slightly sloping to ensure that the 
vines would be better exposed to the sun. 

Along the lower banks of the Douro or on the edges of watercourses on the hillsides are groves 
of orange trees, sometimes walled. The landscape is covered with brushwood and scrub and, 
here and there, a coppice of trees alternating with vineyards. Water used to be collected in 
catchments along stone channels. Characteristically white-walled villages and casais are 
usually located midway up the valley sides. Around an often imposing 18th century parish 
church, rows of houses opening directly on to the street to form a web of narrow, twisty roads 
with some notable examples of vernacular architecture. The Douro quintas are major 
landmarks, easily identified by the groups of farm buildings and wineries that surround the 
main house particularly in the Upper Corgo and the Upper Douro. The landscape is dotted with 
small chapels located high on the hills or next to manor houses. 

The long tradition has produced a cultural landscape of outstanding beauty that is at the same 
time a reflection of its technological, social, and economic evolution. The visually dramatic 
landscape is still profitably farmed in traditional ways by traditional landholders. 

This landscape, however, is a whole and it is in constant evolution, now with new terrace-forms 
reflecting the availability of new technology. It is a diverse mosaic of crops, groves, 
watercourses, settlements, and agricultural buildings, arranged as quintas (large estates) or 
casais (small landholdings). 

In fact, the major challenge in managing this territory is the need to ensure the agricultural and 
environmental functions of the landscape, and making the preservation of heritage compatible 
with the dynamics of innovation and modernization of farming systems. In light of this duality, 
the management and monitoring of the territory always takes into account not only the natural, 
historical, identity and heritage values of the ADWR and the entire DDR, but also meets the 
needs and desires of winemakers and other productive agents, daily builders of a unique 
landscape (Teles, 2015). 

Thus, the significance of a cultural landscape is directly related to the attributes (tangible and 
intangible) that give it Outstanding Universal Value (OUV) – each per se and at the level of the 
interconnections they establish –, to the significant attributes applicable to the authenticity and 
integrity of the property, to the maintenance of the relationships and to the dynamic functions 
present. 
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In the Alto Douro Wine Region – World Heritage Site, the most expressive attributes are: 

− the Cultural Attributes: the dominance of vines alternating with Mediterranean bush, 
the terraces and schist walls, the villages, the quintas and casais, the access roads 
and highways, the railway and the navigability of the Douro, the different typologies of 
vine planting, the anthrosols and water conservation, the landscape mosaic; 

− the Natural Attributes: the complex geomorphology, the scarcity of fertile soil and 
water, the steep slopes, the Atlantic-Mediterranean climatic gradation, the 
Mediterranean vegetation and cultures, the diversity of the vine genetic heritage, the 
diversity of habitats, the light, the colors, the smells, the Douro River and its tributaries. 

3.2 ADWR CULTURAL ATTRIBUTES 

The study area of the EIS of the Redonda das Olgas Dam, even when considered within the 
scope of the study of the Freixiel Hydro Agricultural Development, is located outside the 
delimited area of the ADWR. However, the study area partially intersects the ADWR SPZ (see 
Figure 3.1). 

 

Figure 3.1 – Study area, showing the limits of the ADWR and the respective SPZ. 
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The Douro Demarcated Region (DDR), the oldest delimited wine region in the world, which 
stretches across the watershed of the Douro River between Barqueiros and Barca d'Alva, 
occupying a total area of 250 000 ha, corresponds to the ADWR Special Protection Zone. 

Thus, it is considered in the analysis carried out in this Report, that the most relevant cultural 
values in the SPZ will be the same as in the ADWR itself, namely: 

− Vineyards with terraces (socalcos). According to Quintas, A. (2013) "the terraces 
created in the Douro had three main moments of transformation, marked by phylloxera 
(in the mid-nineteenth century) and mechanization. Until the appearance of phylloxera, 
the terrain was structured with terraces supported by dry stone walls, "generally low, 
with narrow horizontal terraces, holding one or two rows of unarmed vines" (Fauvrelle, 
2008:15), following the contour lines. Sometimes, the walls integrated pilheiros, small 
openings in the walls where the vines were planted, freeing up space on the terraces 
for other crops, such as cereals and agricultural products. This form of terrain 
structuring is called pre-phylloxeric terraces. After the appearance of this disease and 
the devastation it caused, the plantations followed new systems that introduced new 
specificities, such as deeper furrows, wider terraces with more rows of vines, and fewer 
walls that in turn became higher and wider, no longer following the contour lines but 
adopting a straight line. This form of terrain framing is called post-phylloxeric terraces. 
Like the previous terraces, the material used for the construction of the walls derives 
from the roughening of the slope, although, in this typology, there are some variations 
regarding the slope of the land, the techniques used (cutting, stone preparation and 
construction) and lithological quality. At the level of the land framework, the built 
vernacular heritage of the ADWR is composed of terraces with dry stone walls, the 
attribute par excellence of the Authenticity and Integrity of the ADRW meeting the 
Technical Guidelines for the Application of the World Heritage Convention (January 
2011) and a sustainable mechanism to induce productivity in the face of erosion 
phenomena and drainage processes". In the study area, the terraced vineyards are 
present in small quantity (95 ha corresponding to 1,8% of the total area), and are 
located in the municipalities of Vila Flor and Carrazeda de Ansiães; 

− Vineyards with other terrain framing systems. This designation refers to vineyards 
planted, usually, in more fertile soils, with lower slopes, without trellis or walls, also 
following the orientation of the contour lines. This system of wine production is present 
in the study area, occupying mostly lowland areas or slopes with favorable exposure 
and not very steep, in a total of approximately 606 ha corresponding to 11,5% of the 
study area; 

− Mortórios. This is the designation given to terraces abandoned after phylloxera and 
occupied by Mediterranean scrub or recolonized by olive trees, sometimes 
intercropped with almond trees. No mortórios were identified in the study area; 
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− Olive groves. The olive groves present in the study area occupy, along with the 
vineyards without terraces and with a trellis system, the largest portion of agricultural 
area present in the study area. The cultivation system is traditional, with wide planting 
widths in small plots, sometimes occupying areas with poor accessibility. This OUV 
occupies 559 ha corresponding to 10,6% of the characterized area; 

− Almond groves. Almond trees were identified as dominant in some areas, despite 
having a low expression in the study area. This OUV accounts for a total of 32 ha, 
corresponding to 0.6% of the characterized area; 

− Orange groves. No orange groves were identified in the study area; 

− Quintas. The quintas are production units that constitute "the most emblematic form of 
occupation of the territory in the ADWR" (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol 1: 78). 
According to the IMSP-ADWR (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol 1: 78), a quinta is 
"composed of a group of buildings for housing and production, surrounded by a ring for 
gardens, vegetable gardens and orchards, the quinta also includes a variable-sized 
area of vineyards and olive groves"; No quintas were identified in the study area; 

− Immovable heritage, classified or in the process of classification. Two elements 
of classified heritage were identified, namely the Old Gallows of Freixiel and the 
Pillory of Freixiel.; 

− Villages. The Douro Wine Villages are representative of a social organization of 
landlords, stewards and rural workers who supported over time the main economic 
activity of the region – the production of wine. The Douro Wine-producing Villages are 
also the expression of the region's history where churches, chapels and stately homes, 
belonging to the wine-producing aristocracy of the region, coexist harmoniously with 
buildings of popular architecture. Launched in 2001, the program of the Douro Wine-
growing Villages, has as its main objective the creation of a dynamic of regeneration 
and enhancement of the villages of the Douro Wine Region, through socio-economic 
revitalization, the settlement of the population and the strengthening of tourism 
promotion. It includes Barcos, Favaios, Provesende, Salzedas, Trevões and Ucanha. 
None of the villages identified as Douro Wine Villages are covered by the study area, 
however, the village of Freixiel has some of the characteristics that qualify these 
villages, including the low houses, arranged along contour lines, a favorable sun 
exposure and the existence of a central church, which overlooks the urban space. In 
this way, we will evaluate the impact that the project could have on this village. Note 
that this village accounts for a total of 133 ha of the study area, corresponding to 2.5% 
of its total area; 

− Places of worship. Places of worship have great importance in the history and 
evolution of the landscape of the ADWR and its surroundings. In fact, the region during 
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the Middle Ages was under the influence of the convents of S. João de Tarouca and 
Santa Maria de Salzedas, responsible for the lease of the land and collection of the 
respective rents. Thus, there are many and varied places of worship in the ADWR and 
surrounding area. Note the presence of 4 places of worship in the study area, namely 
the Church of Santa Madalena, the Chapel of São Sebastião and the Church of 
Nossa Senhora do Rosário, all located in Freixiel, and the Church of Santo Amaro, 
located in Pereiros, in the municipality of Carrazeda de Ansiães;  

− Viewpoints and scenic routes. In this context, the 20 viewpoints identified in 
Andresen and Rebelo (2013b). No viewpoints or scenic routes are included in the 
study area. 

3.3 ADWR NATURAL ATTRIBUTES 

Just as for the Cultural Attributes (see Item 3.2), it was also assumed that the Natural Attributes 
present in the ADWR SPZ were the same as the ones considered for the ADWR itself, 
proceeding, consequently, with their characterization (essentially based on Andresen and 
Rebelo, 2013b): 

− Bushes and scrublands. The bushes and scrublands are woody shrub formations 
that constitute the most structural and emblematic natural heritage formations of the 
ADWR landscape. According to the "Evaluation Study of the Conservation Status of 
the Alto Douro Wine Region Property. Evolving and living cultural landscape - Baseline 
Studies", this class "includes two types of woody formations, similar but with different 
heights, which, because they participate in the landscape mosaic in a similar way, it 
makes sense to incorporate them in a single class: 1) scrubland corresponds to 
spontaneous shrubby formations, small to large, with average heights of up to 5m; 2) 
woodland corresponds to spontaneous arboreal formations, with average heights of 
over 5m. They develop in all uncultivated spaces evolving to climax formations 
essentially of Cork Oak (Quercus suber) and Holm Oak (Quercus rotundifolia) 
respectively in less dry and drier areas”. Scattered throughout the study area, these 
are the formations with the greatest representativeness, corresponding to 2990 ha and 
56,7% of the total area. Areas of scrub are frequent in transitional spaces between the 
more humanized spaces and the more inaccessible areas, with more abrupt reliefs, the 
latter occupied by woods, which in the study area are mostly cork oak forests. These 
elements, given their extent, give the landscape a very naturalized image; 

− Riparian galleries. "Riparian galleries are arboreal/shrub formations associated with 
natural drainage lines (permanent or temporary water lines) and the banks of 
reservoirs. Their diversity is very high, with the dominant presence of Ash (Fraxinus 
angustifolia), Alder (Alnus glutinosa - especially on the western side of the ADWR), 
Cottonwood (Celtis australis), Willows (Salix atrocinerea and Salix salviifolia) and 
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Poplars (Populus alba and Populus sp.). Their high floristic diversity makes them a true 
biodiversity reservoir of the ADWR (Fernandes, 2009 in Andresen and Rebelo, 
2013b)”. The climate, topography and the absence of deep and well-structured soils 
determine that well-developed riparian galleries are not frequent, however, the banks 
of the Tua River, in the extreme northwest of the study area, are almost continuously 
occupied by riparian galleries, well-structured and developed. This represents 17 ha 
and 0,3% of the study area; 

− Geosites. The Inventory of Geosites of National Relevance states that "the geological 
heritage comprises the natural occurrences of geodiversity elements - the geosites - 
which have exceptional scientific value. These are places where minerals, rocks, 
fossils, soils or geoforms have their own characteristics that allow us to know the 
geological history of our planet. The geosites, besides having a scientific value, may 
also have an educational and touristic value, whose sustained use should be promoted 
for the enjoyment of society". According to the referred inventory, there are no 
Geosites of National Relevance in the Municipality of Vila Flor2; 

− Douro River and relevant ridges. The municipality of Vila Flor – in which the study 
area of this report is located – does not border, in any portion of its territory, the Douro 
River and its valley (including its ridge lines), so this Natural Attribute is absent from 
the analyses to be performed. 

 

2 According to the website http://geossitios.progeo.pt/index.php, consulted in February 2021. 

http://geossitios.progeo.pt/index.php
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4 DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT 

4.1 REDONDA DAS OLGAS DAM 

The detailed works under this project include the Redonda das Olgas dam, the respective 
hydraulic, river diversion, safety and operational bodies, access to the crest, access to the 
downstream maneuvering chamber and the re-establishment of paths and roads interfered by 
the reservoir. 

The Redonda das Olgas dam is located on the Redonda river, around elevation (458), and is 
an integral part of the Freixiel Hydro Agricultural Development, located in the surroundings of 
the village of Freixiel. 

The hydrographic basin has 17,3 km2 in the dam's section with altitudes varying between 763 
and 460 m. The basin consists of two main water lines, the Ribeira do Vimieiro and the Ribeira 
dos Brunais, which flow into the dam section. 

The valley where the construction is located has an asymmetric profile, with the left side 
steeper than the right side. At the level of full storage (479.0) the flooded area is 2,5 km2 and 
the stored volume is 1,91 hm3. 

Granitic rock formations dominate the dam site and within the reservoir area (Photo 4.1), and 
the rock mass with continuity is covered by residual sandy and sandy-silt soils. 

 
Photo 4.1 – Landscape, upstream from the dam site. 

The typical profile of the dam is an embankment of essentially sandy soils with an interior 
waterproofing curtain of bituminous concrete. The maximum height of the dam above the 
natural ground is 22 m and 26 m above the foundation plane. Figure 4.1 shows the typical 
profile of the Redonda das Olgas dam. 
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The crest, located at elevation 481,5, is 7,0 m wide and 345 m long. 

 
Figure 4.1 – Typical profile of Redonda das Olgas dam. Source: Execution Project. 

The reservoir will flood some agricultural paths, so their restoration was planned, as well as 
the implementation of the access path to the crest (Figure 4.2). The access to the crest of the 
Redonda das Olgas dam has a total length of 1 084 m and begins at km 77 on the EN314, at 
an elevation of approximately 473,5 m. 

The access to the downstream maneuver chamber of the bottom discharge and water intake 
has a total planned length of 278 m, and the reestablishment of the paths interfered by the 
reservoir has a total length of 1 868 m. The re-establishment bypasses the reservoir on the left 
bank and connects to an existing agricultural path leading to the EN314 (Samões). 
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Figure 4.2 – Access paths to the crest of the Redonda das Olgas dam. 

The main characteristics of the dam are summarized below. 
 
LOCATION 
 Local ..............................................................................  Freixiel  
 Parish ............................................................................  Samões 
 Municipality ....................................................................  Vila Flor 
 District ...........................................................................  Bragança 

 
HYDROLOGY 
 River ..............................................................................  Ribeira Redonda 
 Watershed area .............................................................  17,30 km2 
 Average basin rainfall ....................................................  689 mm 
 Average annual affluent volume....................................  4,20 hm3 
 Maximum flood flow (T=20 years)  ................................  58 m³/s 
 Maximum flood flow (T=50 years) .................................  74 m³/s 
 Maximum flood flow (T=2000 years) .............................  138 m³/s 
 Maximum flood flow (verification flood) .........................   166 m³/s 

 
RESERVOIR 
 Normal Water Level (NWL) ...........................................  (479) 
 Maximum Water Level (MWL); T=2000 years ..............  (480) 
 Minimum operation level ...............................................  (467) 
 Storage capacity (NWL) ................................................  1,90 hm3 
 Useful storage capacity .................................................  1,80 hm3 
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 Flooded area (NWL) ......................................................   265 768 m2 

 
DAM   
 Dam profile ....................................................................  Embankment dams with asphalt 

concrete core 
 Freebord to NWL ...........................................................  2,50 m 
 Freebord to MWL ..........................................................  1,50 m 
 Crest length ...................................................................  360 m 
 Elevation of top of dam .................................................  (481,50) 
 Height above ground level ............................................  22 m 
 Height above lowest foundation of dam ........................   26 m 
 Top width .......................................................................  7,0 m 
 Upstream face slope .....................................................  1/2,50 (V/H)   
 Downstream face slope .................................................  1/2,50 (V/H) 

 

SPILLWAY  
 Location .........................................................................  Left bank 
 Type ..............................................................................  Labyrinth weir, discharge channel 

and stilling basin (BUREC type 
IV) 

 Weir level .......................................................................  (479) 
 Labyrinth number of modules ........................................  2 
 Effective length of weir ..................................................  50 m 
 Design flow (T=2000 years) ..........................................  80,5 m3/s 
 Hydraulic head (for design flood) ..................................  1,00 m  
 Hydraulic head (check flood) .........................................  1,20 m 
 Length of discharge channel .........................................  100 m 
 Channel width................................................................  Converging section: between 14 

and 3,5 m 
Current cross section: 3,5 m 
Divergent section: between 3,5 
and 6 m 

 Stilling basin length .......................................................  16 m 
 Stilling basin width .........................................................  6,0 m 

 
BOTTOM OUTLET 
 Type ..............................................................................  Pipe in the diversion gallery 
 Maximum flow (NWL) ....................................................  1,75 m3/s 
 Upstream weir level .......................................................  (460) 
 Pipe diameter ................................................................  700 mm 
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 Gallery length ................................................................  107 m  
 Inlet control ....................................................................  Wheel gate  
 Outlet control .................................................................  Howell-Bunger jet valve DN 400   

 
INTAKE 
 Type ..............................................................................  Pipe in the diversion gallery (the 

same circuit as the bottom 
outlet) with an upstream intake 
tower 

 N. of water intakes ........................................................  2 
 Level of intake weir .......................................................  (465,50 and 473,00) 
 Pipe diameter ................................................................  700 mm 
 Gallery length ................................................................  107 m 
 Inlet control ....................................................................  Wheel gate 
   
ACCESS ROAD 
 Cross section:  
  Current section ............................................  0,5+3+0,5 
 Length ...........................................................................  1 084 m 
   
RECONSTRUCTION OF FARMING ROADS 
 Cross section:  
  Current section ............................................  0,5+2,5+0,5 
 Length ...........................................................................  2 146 m 

 

4.2 FREIXIEL HYDRO AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

The Freixiel Hydro Agricultural Development is located about 9 km (west) from Vila Flor. It is 
mainly composed of floodplains near the villages of Freixiel and Vieiro, on the banks of the 
Redonda river and other affluent lines, particularly the Ribeira do Pilão and the Ribeira da 
Cabreira. 

The source of water for irrigation will be the reservoir created by the Redonda das Olgas dam, 
to be built on the Redonda river. 

The water for the benefit of the hydro agricultural development will be transported in order to 
allow for the implementation of a gravity irrigation network, although with a pressurized water 
supply. 

 

The irrigation perimeter, with a total of 570 ha will be divided into two distinct blocks: 
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− Block of Freixiel, located to the south, near the village of Freixiel with a benefited area 
of 412 ha; 

− Block of Vieiro located to the north, east of the village of Vieiro, benefiting an area of 
158 ha. 

More than 50% of the area of the blocks has moderate to marginal suitability for agriculture. 
However, there is locally a great interest for agriculture, especially for the cultivation of vines 
and more drought resistant tree crops. 

In this context, with the improvement that the soils have undergone over the years, most of 
them have moderate aptitude for the recommended irrigation. However, practices such as land 
shaping and fertilization can be carried out in order to improve the quality of the soils integrated 
in the proposed irrigation blocks. 

The area of the Freixiel Hydro Agricultural Development is located between 292 and 494 m, 
with 75% of the perimeter area between 320 and 380 m. 

The average quota in the area of the Vieiro block is 375,4 m, varying between 292 and 456 m. 
In the area of Freixiel, the altimetric quotas vary between 317 and 494 m, with an average 
quota of 357,8 m. 

The areas in both blocks present gentle slopes, allowing for easy water management by 
gravity, and the soils are already used for agricultural production, where vineyards, orchards 
or olive groves are the predominating crops. 

The perimeter was carefully delimited so as not to include very high or steep areas, to allow 
for gravitational water distribution. However, in the eastern areas of the block of Vieiro and 
north of the block of Freixiel, there are elevations of up to 494 m, where the minimum pressure 
is not guaranteed. 

The study area has a relatively steep relief, with an average slope of 14,5% and 12,0% in the 
Vieiro and Freixiel blocks, respectively. 

However, 16,4% of the total area of the perimeter has slopes below 5%, which allows sprinkler 
irrigation, and more than 90% of the area has slopes below 25%, so it can be considered that 
the perimeter has good suitability for drip irrigation. 

The Development is divided into the following main works (see Figure 4.3): 

– Water supply pipeline; 

– Filtration plant; 

– Irrigation network; 

– Road network. 
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Figure 4.3 – Freixiel Hydro Agricutural Development. 
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5 ASSESSMENT AND WEIGHTING OF THE PROJECT'S GLOBAL IMPACT 

5.1 CULTURAL ATTRIBUTES OF THE ADWR 

 
Figure 5.1 – Cultural attributes within the study area.  

− Vineyards with terraces 

All terraced vineyards are localized outside the intervention areas, and as such, any impacts 
it might experience will be indirect. 

This highly characteristic and landscape-enriching attribute is found, within the study area, 
almost exclusively in the slope to the south of Vieiro, presenting no direct interference with any 
of the project’s elements. 

This localization exposes this attribute to the developments in the Vieiro Block and the 
enhancement of its road network. Thus, these infrastructures will indirectly interfere with the 
terraced vineyards.  

All of the expected indirect impacts arise from the possible alteration of the soil occupation 
pattern, introduced by the possibility of irrigation and the increased circulation of people in the 
areas to be irrigated, resulting from the need to perform earthmoving operations. The change 
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in the soil’s usage would lead to visual alterations to the landscape, and the increased 
circulation of people would alter the sounds and noises felt within this attribute. 

However, given that the Irrigation Block area is already a fully agricultural zone, it is considered 
that there is a reduction in the possible indirect impact of the soil’s occupation alteration, since 
its usage will continue. With regard to the aural alterations, the dimension of the current land 
blocks, as well as the area’s topography, do not allow for any foreseeable changes to the soil 
earthmoving patterns (through means of heavy machinery, for example). Therefore, assuming 
an intensification of agricultural practices and the adoption of more time-demanding crops, it 
is considered that this alteration will not constitute a significant indirect impact upon this 
attribute.  

− Vineyards with other terrain framing systems; 

− Olive groves; 

− Almond groves; 

All permanent crops are considered in this section, since these occupy the same localizations 
within the study area. 

Non-terraced vineyards, olive and almond groves are uniformly distributed throughout the 
areas with richer soils, softer slopes and are interspersed in the landscape with annual crops 
and forest zones, creating a rich tapestry deeply tied with the small dimension of the 
agricultural land blocks. 

These attributes occur mostly within the agricultural areas covered by the Freixiel and Vieiro 
Irrigation Blocks and are, therefore, directly affected by the implementation of the Hydro 
Agricultural Development.  

As such, most of the area will be subjected to both direct and indirect impacts; the former within 
areas covered by the Irrigation Blocks and the Water Supply Pipeline, the latter in the 
remaining places. 

The potential alteration of the soil’s occupation, resulting from the transport of water to the 
locales occupied by these attributes, may lead to an alteration in the soil’s usage, as well as 
the introduction of new crops or the rearrangement of areas integrated within the irrigation 
perimeters – which might imply direct and/or indirect effects to the physical and visual structure 
of the landscape. 

The effect of this alteration in the surrounding areas, while indirect, might be significant given 
that the areas in which this attribute is located include nearly the entirety of the viewsheds of 
both the Irrigation Blocks and the Road Network. 
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For the weighting of the potential alterations to this attribute, as well as its significance, the 
region’s climate must be considered in tandem with the scarcity of well-developed soil. These 
factors only allow the exploitation of highly robust crops, even considering the possibility of 
introducing an irrigation system. 

Thusly, even though the change of the soil’s usage brought about by the integration of new 
crops or the introduction of different agricultural practices could bear an extremely significant 
impact for the attributes in question, it is estimated that the development will mostly contribute 
towards the agricultural productivity, helping (in particular) the already established crops to 
thrive. 

As such, it is foreseen that these attributes might develop an increased predominance in the 
study area, since these constitute the crops that are best-suited to the region’s climate – its 
value recognized not only in the ADWR but as well in the Região Demarcada do Douro, for 
example. 

The indirect impacts may cover the vast majority of the study area, given that the viewsheds 
of the road network and irrigation perimeters include nearly all of the elements in the 
surroundings of the Freixiel and Vieiro villages. 

Villages 

Freixiel is a village, seat of its parish, located in the Vila Flor municipality, which presents some 
of the characteristic elements of the villages identified as possessing OUV, within the scope of 
the ADWR. 

The rich history behind this village is evidenced by the two classified national heritage elements 
it houses: a pillory and a set of medieval gallows. 

 
Photo 5.1 – View outlooking Freixiel from the municipal road to Pereiros 

The village is placed upon a low elevation located in the Redonda’s river floodplain, exposing 
it to the close surroundings, yet shielding it from all events that may take place outside the 
valley, since the agricultural fields that stretch around it are outlined by steep and accentuated 
hills which block visual access to and from its area. 
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Photo 5.2 – Scenic view from Freixiel facing North, upon the area integrated in the Freixiel 

Irrigation Block 

As such, the village may be directly and indirectly affected by the implementation of the Freixiel 
Irrigation Block, since the viewsheds of the remaining infrastructures of the Hydro Agricultural 
Development do not cover the village’s area. 

Direct effects may arise from the increased circulation of people and machinery, both in the 
village’s center and surrounding fields, as well as from the alteration of the aesthetic quality of 
the valley’s landscape. 

As aforementioned, it is considered that the edaphoclimatic conditions of the region are a 
limiting factor when it comes to the choice and development of agricultural crops and, thus, 
indirectly condition the possible transformation of the soil’s usage. 

Consequently, any changes to the soil’s usage in Freixiel’s surroundings should come from 
the alteration of the developed crops, taking into account that this may result in an effective 
loss of this area’s landscape, should the cultural mosaic fade away or disappear completely 
due to the adoption of a single type of agricultural crop. 

Regarding this outcome, even though it should be considered, it is considered unlikely, as the 
region houses the production of several agricultural products with denomination of origin and 
both the climate and soils can only sustain highly robust crops such as vines and olive and 
almond trees. 

Conversely, agricultural improvements may lead to a new and increased influx of people both 
for new products as for recreational activities. However, since the element under consideration 
is a small agricultural infrastructure, this potential influx should be proportional, i.e 
nonsignificant. 

As such, it is estimated that the physical impact upon Freixiel will consist of the direct impact 
caused by the increased circulation of people and machinery, affecting the village’s noise 
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levels. Nevertheless, given the project’s characteristics and the previously mentioned 
environmental factors, this alteration is considered negligible. 

Indirect impacts may occur upon the landscapes the village outlooks. Even so, as 
aforementioned, it is considered that the visual changes to the village’s surroundings would be 
manageable, incurring an all but an imperceptible impact given that it is estimated as more 
likely that an alteration of the cultural mosaic’s current configuration would take place, and not 
the currently developed crops. 

In conclusion, it is expected that Freixiel should keep its current characteristics, while enjoying 
an increased influx of tourists and possibly suffering from the increased agricultural activity in 
its surroundings. 

 

− Immovable heritage, classified or in the process of classification 

As mentioned, two important elements are present in the study area, classified as Immovable 
Heritage: the Old Gallows of Freixiel and the Pillory of Freixiel. No elements have been 
identified as heritage in the process of classification. 

  
Photo 5.3 – Pictures of the Pillory and Gallows of Freixiel. 
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The Pillory is located within the Freixiel village proper, while the Gallows are found in its close 
vicinity. As such, it is considered that the weighting described in the previous section regarding 
the village itself applies in its totality to these two elements. 

Case in point, the Pillory might experience a direct effect resulting from the increased 
circulation of people and machinery inside the village. As it is located within the village itself, it 
will suffer no indirect effects – the Pillory is only visible to those inside the square where it 
stands. 

As for the Gallows, they will experience no direct effects to its physical or structural 
configurations, but its aesthetic quality might be indirectly affected by the transformation of the 
surrounding landscape. Regarding this point, given the previously mentioned details, while a 
change to this same landscape is considered likely, it is also considered that it would lead to 
the natural evolution of agricultural practices. Tying these factors with the stringent restrictions 
that the climate and soil impose, it is finally considered that the alteration would be of little 
significance and perfectly compatible with the agricultural nature of the region and the 
landscape in question. 

− Places of Worship 

Regarding the Places of Worship within the village areas, three locations exist in Freixiel as 
well as one in Pereiros. All four structures are found inside their respective villages. 

These structures are included in the Freixiel and Pereiros urban space. 

 

  
Church of Sta. Madalena(Freixiel) Chapel of S. Sebastião (Freixiel) 
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Church of Nossa Sra. do Rosário (Freixiel) Church of Sto. Amaro (Pereiros) 

With respect to the Church of Santo Amaro, situated in Pereiros, it is considered that this 
attribute will not be affected by the Development, since it is not integrated in any of the areas 
directly affected by the project’s infrastructures, nor is it located within any of their respective 
viewsheds. For the latter motive, no indirect impacts are expected. 

The three Places of Worship located in Freixiel are found within the village’s perimeter and, 
consequently, the described analysis regarding the village also applies to these attributes. 

As such, these attributes might experience a direct impact, resulting from the increased 
circulation of people and machinery, affecting the village’s noise level. However, as previously 
mentioned, it is expected that this impact should be of little importance, given the natural 
environmental attenuations (soil types and climate). 

Any indirect impacts resulting from the construction or operation of the Development are 
considered nonsignificant or even nonexistent, given that both the buildings as well as their 
immediate surroundings face each other in a relatively cloistered fashion: the urban space 
organically directs visitors towards the Places of Worship and blocks the surrounding sights. 

In conclusion, it is estimated that any visual alterations to the village’s surroundings will be 
moderate, resulting in a relatively imperceptible impact, considering the more predominant 
changes will pertain to the cultural mosaic’s current configuration. As for the Places of Worship, 
a similar is conclusion is drawn, as the arrangement of the urban space blocks far reaching 
vistas, reducing the potential for indirect impacts even further. 
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5.2 NATURAL ATTRIBUTES OF THE ADWR 

 
Figure 5.2 – Natural attributes within the study area. 

− Bushes and scrublands 

Bushes and scrublands encompassed in the study area are mostly formations of species 
characteristic to regions with a vast thermic range between seasons (such as Portugal, with 
frigid Winters and torrid Summers), and species suited to underdeveloped as well as poorly 
irrigated soils. 

The bushy areas in the study area are defined as successive stages of cork oak forests, which 
are the mainly considered scrublands. In the ADWR landscape, bushes and scrublands of this 
nature are intermingled, and the presence of one or the other is determined mostly by the 
topography and soil depth of a given locale. In naturalized areas with steeper inclinations, 
where rocky outcrops are more prevalent, bushes are the predominant attribute, whereas 
scrublands are more commonly found in better-developed soils, with softer inclines. 

These attributes are scattered throughout the entirety of the study area. 
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Photo 5.4 – Landscape within the study area, outlooking into the Freixiel Valley from the road 

that connects the village to Vila Flor. 

The cork oak forests, main element of the scrubland flora, coexist with thickets of juniper and 
holm and Portuguese-oaks (the former less frequent) in a composition peppered with rocky 
outcrops, where the transition between natural communities is hard to establish. Photo 5.5 
displays an area with rocky formations completely covered with bushes and shrubbery, which 
alternate in the landscape throughout the entirety of the beholder’s visual field. This attribute 
occupies the majority of the locales within the study area. 

 
Photo 5.5 – Rocky formation covered by shrubbery and rocky outcrops. 

In Photo 5.6 one can see, in the forefront, an area covered by bushes and dispersed cork 
oaks, and in the background a knoll topped with spontaneous cork oak forests. 
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Photo 5.6 – Characteristic bush and scrubland layout. 

Bushlands, mostly composed of gorses, heathers, prickly brooms, woolly rock roses and 
strawberry trees, connect all areas. 

Close analysis of Photo 5.2 demonstrates that the implementation areas of the project do not 
interfere these attributes directly, and that the both the Freixiel and Vieiro Irrigation Blocks are 
surrounded by these same attributes. 

Photo 5.7 showcases a classical landscape within the Freixiel Irrigation Block. 

 
Photo 5.7 – Scenic view from the Freixiel Irrigation Block. 

These attributes grant uniformity to the region’s landscape and are natural reservoirs of floral 
and faunal resources. They are also important contributors to the management and regulation 
of the water cycle, given that they ensure its infiltration and proper routing towards the water 
vessels found in the region. 
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Since these attributes are found outside the project’s implementation area, it is considered that 
no direct interference is incurred from the project’s infrastructures (to these same attributes). 

Pertaining indirect impacts, it is considered that the utility provided by these attributes will be 
left undisturbed, assuming that the proper regulations regarding human activity are upkept, in 
their areas of effect. 

The introduction of the Hydro Agricultural Development might lead to a broader definition of 
the limit of the irrigated area in the landscape, which is considered a positive factor since it 
reduces the amount of area with undefined characteristics (e.g. areas which might resemble 
abandoned agricultural lots). These areas do not represent a large portion of the study area, 
but their reduction is regarded as a positive contribution, nonetheless. 

Riparian Galleries 

Riparian Galleries are an infrequent feature within the study area, and are mostly located 
alongside the Redonda river and one of its affluents, on the left margin, downstream from 
Freixiel. 

Generally speaking, this attribute is not directly affected by the project’s infrastructures. 
However, there is a short gallery near the Redonda river, located in the floodplain area which 
surrounds Freixiel and is covered by the same Irrigation Block. 

 
Photo 5.8 – Short rivulet segment featuring an ash Riparian Gallery. 

This is a rare attribute within the study area, and the few that do exist have underdeveloped 
structures and narrow widths. As such, even though this is an attribute which greatly 
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contributes towards the OUV, it is considered that in the presently discussed localization its 
contribution to the set evaluation is of little relevance. 

Nevertheless, the possible reduction or outright destruction of the existing galleries, as a direct 
impact, indirectly leads to the impoverishment of the landscape, given that the outlining of the 
waterlines, be it by the water plane, the riparian vegetation or the presence of both, creates a 
sense of comfort in the surrounding region, helps the regulation of natural cycles, and promotes 
biodiversity. 

As such, it is considered that the introduction of the Hydro Agricultural Development may affect 
this attribute, especially the areas which are found within the Irrigation Blocks. Even still, this 
impact is small and strictly bound, geographically speaking, namely if one considers the totality 
of the SPZ of the ADWR. 

5.3 GLOBAL IMPACT 

Globally, the Hydro Agricultural Development does not interfere directly with the SPZ attributes 
identified within the study area. 

For the attributes in which a direct interference from the project is foreseen, its significance 
has been estimated, and it was concluded that these were always of negligible significance. 

The indirect impacts resulting from the likely alteration of the soil’s usage on all attributes 
should not be of great significance, since the climate, topography and culture of the region – 
conducive to the development and practice of already-established crops and methods – should 
presumably ensure that no stark changes take place, but rather that these same practices may 
be adjusted considering current knowledge and technological advancements. 

Finally, in view of the methodology laid out on Item 2.3, it may be considered that the Redonda 
das Olgas Dam and the Freixiel Hydro Agricultural Development will effect neutral or, at worst, 
negligibly adverse impacts upon the Heritage Values. 
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6 MITIGATION MEASURES 

Having conducted the Impact Assessment and concluded that any effects arising from the 
current project will have a low or negligible impact, it follows that the development or proposal 
of any mitigation measures is unnecessary, as these would only be justifiable should the 
adverse effects of the project be of greater importance. 
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7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Having performed a quantification of the physical effects upon the Cultural and Natural 
attributes which grant Outstanding Universal Value (OUV) to the ADWR, affected by the 
implementation of the Redonda das Olgas Dam and the Freixiel Hydro Agricultural 
Development, it was concluded that any impact caused by the project on these attributes would 
not be significant, but rather neutral (generally speaking). 

As such, it can be concluded that not only will the Redonda das Olgas Dam and the Freixiel 
Hydro Agricultural Development not compromise the ADWR in any regard, they will also 
contribute towards the modernization and optimization of the agricultural exploitation of a 
series of crops traditionally associated with this region – the vines, the olive and almond groves 
– which is, all things considered, the very reason the ADWR exists, and where its universal 
values stem from. 
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