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LOC1.4 - Área poligonal
Vertice

-

Meridiana

-

Perpendicular à meridiana

-

LOC1.5 - Confrontações
Norte

EM314

Sul
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LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

0,00

Área coberta (m2)

0,00

Área total (m2)

402 037,42

LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Rural

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000006

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000007

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Barragem Redonda das Olgas

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 10, alínea g) e alínea j) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua redação atual

Localização
(freguesia e concelho)

Distrito de Bragança, concelho de Vila Flor, freguesias de Freixiel, Samões e
União das Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas

Identificação das áreas
sensíveis

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, o projeto interfere
com a Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), bem
inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural, a
14 de dezembro de 2001, Monumento Nacional (MN), ao abrigo do n.º 7, do
artigo 15.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (Aviso n.º 4498/2021, DR,
2.ª série, n.º 20, de 11/03/2021, que alterou o Aviso n.º 15170/2010, DR,
2.ª série, n.º 147, de 30/07/2010)

Proponente

Câmara Municipal de Vila Flor

Entidade licenciadora

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
O projeto implanta-se geograficamente segundo a NUT II na região Norte e, segundo a divisão do território
em NUT III, na sub-região de Terras de Trás-os-Montes. Por sua vez, segundo a divisão administrativa, o
projeto da "Barragem Redonda das Olgas" está implantado no distrito de Bragança. As infraestruturas que
incluem o projeto (barragem, albufeira, estação de filtração, rede adutora e rede de rega, blocos de rega,
acessos) situando-se no concelho de Vila Flor, abrangem as freguesias de Freixiel, Samões e União das
Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas.
A Barragem Redonda das Olgas localiza-se na ribeira Redonda cerca da cota (458 m), a cerca de 3 km da
povoação do Freixiel e 2 km a oeste da povoação de Samões.
O projeto encontra-se inserido na Reserva da Biosfera da Meseta Ibérica e no Parque Natural Regional do
Vale do Tua.
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Por sua vez, a maior parte da conduta de adução da barragem ao Aproveitamento Hidroagrícola, assim
como a área do Aproveitamento Hidroagrícola a beneficiar, localizam-se na Zona Especial de Proteção (ZEP)
do Alto Douro Vinhateiro (ADV), bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO como Paisagem
Cultural, a 14 de dezembro de 2001, Monumento Nacional (MN), ao abrigo do n.º 7, do artigo 15.º, da Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro (Aviso n.º 4498/2021, DR, 2.ª série, n.º 20, de 11/03/2021, que alterou o
Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30/07/2010).
O projeto integra as seguintes infraestruturas:
•

A barragem Redonda das Olgas;

•

Um adutor com 4 322 m de extensão, enterrado, com diâmetros entre 710 e 500 mm;

•

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

•

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

• A rede de rega com cerca de 33,811 km de extensão, com diâmetros entre 500 e 90 mm.
As obras de concretização da Barragem Redonda das Olgas incluem a barragem, 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 da descarga de fundo e tomada de água e os
restabelecimentos de caminhos interferidos pela albufeira.
A solução-tipo da barragem é de aterro, com núcleo 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. O coroamento, localizado à
cota 481,5, tem uma largura de 7,0 m e um comprimento de 360 m, sendo o seu traçado retilíneo.
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. O acesso ao
coroamento da barragem da Redonda das Olgas tem uma extensão total de 1084 m e inicia-se ao km 77 da
EN 314. O acesso à câmara de manobras de jusante da descarga de fundo e tomada de água tem uma
extensão total prevista de 278 m e o restabelecimento dos caminhos interferidos pela albufeira de 1868 m.
O restabelecimento contorna a albufeira pela margem esquerda e liga a um caminho agrícola existente que
conduz à EN314 (Samões).
À cota de pleno armazenamento (479,0 m) a área inundada é de 2,5 km2, o volume armazenado de 1,91 hm3
e possibilitará regar uma área total de 579,4 ha.
Para a realização do aterro do corpo da barragem prevê-se a necessidade de utilização de materiais de
empréstimo. Estes materiais serão provenientes de seis zonas potenciais de área de empréstimo que se
localizam dentro da albufeira (não se prevendo a afetação de outras áreas) e de onde será necessário retirar
o volume total de 32 685 m3 de terras.
Os materiais remanescentes, por sua vez, serão depositados dentro da área da albufeira, ocupando os
vazios criados pelas manchas de empréstimo.
Por sua vez, o Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel desenvolve-se a cerca de 9 km (para poente) de
Vila Flor, entre as cotas 292 e 494 m, integrando principalmente terrenos de várzeas nas proximidades das
povoações de Freixiel e Vieiro, nas margens da ribeira Redonda e outras linhas afluentes, cujos solos já se
encontram afetos à produção agrícola, com predomínio das vinhas, dos pomares ou olivais.
A rede de rega a instalar é composta por uma rede gravítica, com abastecimento de água sob pressão, que
se organiza em dois blocos com 570 ha: 412 ha no bloco de Freixiel, localizado a sul, nas proximidades da
povoação de Freixiel; e 158 ha no bloco de Vieiro, localizado a norte, a nascente da povoação de Vieiro.
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As intervenções para concretização do Aproveitamento Hidroagrícola envolvem a realização das seguintes
obras principais: rede de rega; rede viária (envolvendo a reabilitação de caminhos existentes).

Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 20/10/2020, data em que
se considerou estarem reunidas todas as condições necessárias à correta instrução do processo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, da Direção-Geral do Património
Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), do Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para
apresentação do projeto e do EIA.
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram
solicitados ao proponente.
o O proponente, como resposta ao pedido de elementos adicionais, submeteu EIA e RNT
reformulados, incorporando diretamente nos respetivos volumes os esclarecimentos, alterações
e elementos adicionais solicitados.
o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a
12/04/2021.
o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares.
• Promoção de um período de Consulta Pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 19 de abril a 28 de
maio de 2021.
• Solicitação de parecer específico à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRA Norte), à
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,
I.P. (ICNF), ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), enquanto entidades externas à CA, assim
como foi ainda obtido o contributo da APA/DGA.
• Realização de visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes
representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.
• Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA reformulado e Elementos
Complementares, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as
informações recolhidas e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da
participação pública e dos contributos das entidades externa à CA.
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• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.
• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer
da CA e o Relatório da Consulta Pública.
• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.
• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua
atual redação), relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, verificou-se a pronúncia
da DGEG, do IMT e do ICNF, entidades que não se opõem ao projeto.
De destacar contudo o parecer do ICNF que identifica um conjunto de aspetos a atender na concretização
do projeto. Este parecer foi considerado na análise efetuada, tendo sido integrado em capítulo próprio do
Parecer elaborado pela CA e estando refletido na presente decisão, sempre que se entendeu ser pertinente.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Consulta
Pública decorreu durante 30 dias úteis, desde 19 de abril a 28 de maio de 2021.
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 15 exposições com a seguinte proveniência:
• DGT – Direção Geral do Território;
• ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil;
• IP – Infraestruturas de Portugal;
• REN – Rede Elétrica Nacional, S.A.;
• FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade;
• Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça;
• 9 cidadãos.
Síntese dos resultados da Consulta Pública
A DGT, a ANAC, a IP e a REN não manifestam oposição ao projeto. Destaca-se a referência efetuada pela
ANAC ao facto de, em fase de construção e caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30
m, nomeadamente gruas, estes se constituírem como eventuais obstáculos à navegação aérea e serem
balizados de acordo com o previsto na Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, (CIA
10/03 - Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação).
A FAPAS manifesta preocupação quanto ao impacte que vários projetos de barragens em tramitação têm
no território, face à escassez de água. Considera que as crescentes necessidades de rega de novas culturas
e de novas técnicas de cultura devem ser uma preocupação e como tal, devem ser evitadas as práticas
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excessivamente carentes de água. Considera, ainda, que as barragens provocam a fragmentação dos
habitats fluviais, com perda de biodiversidade e recursos económicos ligados à pesca.
Refere que todos os EIA são unânimes na conclusão de efeitos nulos ou negligenciáveis para o ciclo da água,
o microclima local, o território, a paisagem, a biodiversidade e as áreas protegidas, conclusão que, em
alguns casos pode ser aceitável, mas noutros considera discutível.
Considera necessário elaborar previamente um estudo estratégico a nível nacional, sobre novas barragens,
quer com fins agrícolas quer de produção de energia, antes de avançar com novas concessões.
Face ao exposto e embora seja favorável ao apoio à agricultura, exceto intensiva e/ou extensiva, bem como
à produção hidroelétrica, discorda do projeto em avaliação.
Uma cidadã aponta algumas preocupações e lacunas do RNT. Um cidadão expõe preocupação relacionada
com o efeito barreira criado pela construção da barragem na deslocação normal das espécies no troço da
ribeira.
A Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça considera que é de, extrema importância a execução do
projeto em análise pelas seguintes razões:
• As explorações agrícolas inseridas naquele aproveitamento hidroagrícola irão aumentar a
competitividade;
• As culturas como o olival e a vinha vão superar os deficits de stress hídrico tão frequentes na Terra
Quente Transmontana;
• As explorações agrícolas do aproveitamento em análise e do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da
Vilariça vão ter melhores condições de estabelecer parcerias na área da comercialização e da
transformação.
Sete cidadãos manifestam-se a favor do projeto em análise, destacando as seguintes razões:
• Armazenamento da água indispensável à agricultura;
• Desenvolvimento local e regional;
• Combate aos incêndios;
• Criação de zonas de lazer
Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão
Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública, verifica-se que a maioria das
preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação
encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições preconizadas na presente
decisão.
Considera-se, no entanto, de destacar, face às questões levantadas nomeadamente pela FAPAS, que o
Perímetro de Rega do Freixiel (e, consequentemente a Barragem Redonda das Olgas) se enquadra no
Programa Nacional de Regadios (PNRegadios), constando como um dos (novos) regadios já aprovados para
a Zona 4 (Interior Norte e Centro). A criação do PNRegadios visa desenvolver o regadio sustentável em
Portugal no quadro de uma estratégia de médio/longo prazo, tendo sido idealizado com o objetivo de
promover o regadio e outras infraestruturas coletivas, numa ótica de sustentabilidade, contribuindo para
a adaptação às alterações climáticas, o combate à desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos.
Salienta-se estar previsto que a rega seja do tipo localizado e entre as culturas a regar predominem o olival,
a vinha e o amendoal, para além das hortícolas. Por outro lado, o padrão cultural estará em certa medida
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limitado/condicionado pela inserção na ZEP do ADV. Efetivamente, as barragens são obstáculos físicos à
continuidade fluvial com implicações no regime de escoamento natural, podendo fragmentar os habitats
fluviais. Consequentemente, para mitigar este efeito programa é preconizada a libertação de um regime de
caudais ecológicos, também para os meses (em anos normais) em que o regime natural da ribeira Redonda
não garantiria o transporte de água (junho, julho, agosto, setembro e outubro), o que pode vir a beneficiar
estes habitats.
De referir ainda, face a algumas das preocupações expressas quanto:
• À Zona de intensidade sísmica baixa a moderada, em parte, relacionada com a falha da Vilariça
O EIA refere no domínio da caracterização da sismologia que "Do ponto de vista sismológico, segundo
a Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Escala
Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996), o concelho de Vila Flor localiza-se na zona de
intensidade 6 e, segundo a carta de intensidade sísmica (escala internacional, período 1901 a 1972),
na transição das zonas de intensidade 4 para 5.
Também de acordo com a Norma Portuguesa. NP. EN 1998-1. 2010. Eurocódigo 8 – Projecto de
estruturas para resistência aos sismos, são considerados dois tipos de tipos de ações sísmicas, às quais
correspondem valores de aceleração máxima de referência (agR):
o Ação sísmica tipo 1 – “sismo afastado”, com referência a sismos com epicentro na zona
Atlântica interplacas;
o Ação sísmica Tipo 2 – “Sismo próximo”, referente a sismos com epicentro nas regiões
intraplacas.
Com base nesta norma, para o conselho de Vila Flor são expectáveis valores de agR máximas de 0,35
m2/s para ação sísmica do Tipo 1 (zona sísmica 1.6), e de 0,8 m2/s para ações sísmicas Tipo 2 (zona
sísmica 2.5)".
No projeto de execução da Barragem Redonda das Olgas e Caminho de Acesso ao Coroamento, são
apresentados no projeto de execução - Volume I – Barragem. Memória Descritiva e Justificativa - os
aspetos da geotecnia, nomeadamente no Tomo 3 - Estudo Geológico-Geotécnico e no Tomo 4 - Estudo
Sismológico, pelo que se verifica que estes aspetos da sismologia se encontram considerados no
referido estudo elaborado para construção da barragem.
• Qualidade dos recursos hídricos superficiais encontra-se dentro dos limites legais - fonte que permitiu
estimar a qualidade das águas
Esta avaliação foi efetuada tendo em conta a informação apresentada no EIA (Volume I, Tomo 2:
Caracterização de referência) para as três linhas de água que serão afetadas pela construção da
barragem, a saber: ribeiras de Brunhais, Vimieiro e Redonda.
• Mancha de habitat prioritário inundada aquando do enchimento da albufeira
Efetivamente verificar-se-á a destruição deste Habitat, uma vez que será totalmente submerso na zona
da albufeira.
• Afetação da fauna – população do rio e população que vai ser afetada em terra pelas inundações
Tal como referido no parecer do ICNF (consultado como entidade externa), uma vez que o regime
destas ribeiras não é permanente, deixa de haver conexão durante o período mais seco, existindo já
naturalmente descontinuidade para a possível migração de peixes, nomeadamente espécies
autóctones, de valor conservacionista. Outras espécies, associadas ao regime lótico, serão
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seguramente afetadas e substituídas por espécies associadas ao regime lêntico.
Relativamente às espécies da fauna associadas aos habitats junto às margens, e que serão submersas,
as espécies de fraca capacidade de mobilidade serão certamente afetadas, pelos movimentos de
maquinaria, decapagem do solo, etc., durante toda a fase de construção, constituindo um impacte
negativo, certo, permanente e irreversível, e muito significativo, que pode ser minimamente mitigado
pela aplicação criteriosa das medidas de minimização propostas no EIA e as acrescentadas pelo ICNF.
Na fase de exploração, estas espécies mais afetadas deixarão de o ser, uma vez que a inundação destas
áreas transformará totalmente estes habitats, que podem vir a ser restaurados a cotas superiores das
margens, caso se pretenda e/ou seja possível a sua restauração, embora agora associadas ao novo
regime hídrico de caráter lêntico.
• Impacte que as alterações climáticas podem ter sobre o projeto e de que forma a existência do projeto
pode agravar as consequências previstas pelas alterações climáticas
Os impactes que as alterações climáticas podem ter sobre o projeto foram apresentados no EIA e
tiveram em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo (cenários RCP4.5 e
RCP8.5), como o aumento das temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição
da precipitação média anual. Os principais riscos identificados para a zona em estudo são a menor
disponibilidade hídrica e o aumento da frequência e intensidade das secas. O EIA realizou uma análise
das disponibilidades e necessidades hídricas abrangida pelo projeto, tendo em consideração os
cenários climáticos futuros e de que forma as mesmas irão impactar o projeto. Face ao exposto é
expectável que o projeto tenha impactes negativos, em particular os identificados no que diz respeito
a falhas na rega.
Considera-se, no entanto, que estes riscos podem ser parcialmente minimizados, desde que sejam
acauteladas e aplicadas de forma correta as medidas e estratégias que constam no presente parecer.
Destaca-se a promoção do regadio e outras infraestruturas coletivas numa ótica de sustentabilidade e
utilização mais eficiente dos recursos. É de reforçar que a longo prazo e num contexto de alterações
climáticas, com a diminuição das disponibilidades de água, outra medida a adotar será as explorações
agrícolas optarem por culturas menos exigentes em água.
• Equacionar e avaliar a viabilidade e ou a necessidade da introdução de mecanismos de transposição
de peixes ou na sua ausência ou não necessidade desses mecanismos, realização de monitorização das
espécies que irão surgir com a criação da albufeira e a necessidade e viabilidade da sua transposição
para jusante da barragem
Estes aspetos foram acautelados na avaliação efetuada e tendo particularmente em conta o parecer
emitido pelo ICNF, enquanto entidade externa à Comissão de Avaliação.
Por último, no que se refere ao procedimento a adotar caso se verifique a necessidade de utilização de
equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, foi definida a necessidade de
implementação de uma medida de minimização visando acautelar o cumprimento destas exigências.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros
instrumentos relevantes
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No que respeita ao armazenamento e distribuição de água (barragem e respetivo sistema de adução e
distribuição de água de rega), considerados como uma infraestrutura hidráulica, e face ao teor do
preâmbulo do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (regime jurídico da REN - RJREN), nada haverá a
opor, no estrito âmbito do RJREN, sem prejuízo da sua sujeição aos “condicionalismos adicionais” referidos
no preâmbulo deste diploma legal, dirigidos à preservação dos valores que o estatuto dos espaços
integrados na REN visa proteger e plasmados, designadamente, nos objetivos definidos no n.º 3 do artigo
2.º do RJREN, bem como na definição das “funções desempenhadas”, inerentes às categorias de REN
interferidas, expressas no Anexo I deste diploma.
A intervenção (não especificada) em cerca de 21 ha nos blocos de rega, não podendo ser integráveis no
conceito de infraestrutura hidráulica, tendo em conta a reduzida dimensão relativa da área de REN
interferida, será passível de se conformar com o estabelecido no RJREN, desde que nos leitos dos cursos de
água não seja efetuada qualquer atividade agrícola (a qual não é permitida pelo RJREN).
Considera-se que as intervenções relativas às ações de instalação das redes de adução e rega, bem como a
manutenção das mesmas, que interferem com áreas com classificação REN, são ações pontuais e
reversíveis, não envolvendo impactes muito significativos sobre os recursos hídricos, pelo que serão
compatíveis com a salvaguarda dos recursos e funções da tipologia de área de REN em causa,
designadamente leitos e margens dos cursos de água. A realização destas intervenções fica condicionadas
à reposição das condições pré-existentes à data da intervenção, devendo todos os resíduos e terras
excedentes serem removidos, e encaminhados a destino final adequado, para que seja retomado o
escoamento natural sem obstáculos.
Nos termos do estipulado no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito do
presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
O projeto de execução da "Barragem Redonda das Olgas" constitui a origem de água que possibilitará a
efetivação do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, tendo por objetivo permitir que um conjunto de
terrenos venham a beneficiar de regadio, contribuindo para o alcançar das metas estabelecidas no
PNRegadios.
Assim, a Barragem Redonda das Olgas, com implantação prevista na ribeira Redonda, cerca da cota (458),
é parte integrante do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, situado na envolvente da povoação de
Freixiel.
O perímetro de rega do Freixiel (e, consequentemente a Barragem Redonda das Olgas) enquadra-se no
Programa Nacional de Regadios, constando como um dos (novos) regadios já aprovados para a Zona 4
(Interior Norte e Centro).
A criação do Programa Nacional de Regadios (PNRegadios) visa desenvolver o regadio sustentável em
Portugal no quadro de uma estratégia de médio/longo prazo, duplicando as verbas alocadas ao
financiamento do regadio do Continente 2014-2020 no PDR 20202.
Deste modo, o PNRegadios abrange intervenções em áreas de regadio (novos, reabilitação e modernização
e reforços de bombagem) fazendo uso das iniciativas comunitárias recentes para promover o investimento
produtivo e as respetivas condições de financiamento, através de financiamentos contratados pelo
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Governo Português junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa (CEB).
O PNRegadios foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 133/2018, de 20 de
setembro, tendo sido criado com o objetivo de definir a estratégia de financiamento do regadio no território
nacional, no período 2014-2023. O PNRegadios foi idealizado com o objetivo de promover o regadio e
outras infraestruturas coletivas, numa ótica de sustentabilidade, contribuindo para a adaptação às
alterações climáticas, o combate à desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos.
Assim, numa escala local, são estes os pilares que justificam a promoção do Aproveitamento Hidroagrícola
de Freixiel.
Atendendo à fase em que se encontra o projeto (projeto de execução), aos valores e condicionantes
territoriais em presença, bem como à natureza e às características e dimensão do projeto, consideram-se
como fatores determinantes a Geologia, os Recursos Hídricos, os Agrossistemas e a Paisagem, assim como
o Património Cultural [na vertente afetação da Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro
(ADV)]. Consideram-se ainda como relevantes os restantes fatores objeto de análise.
Assim, destacam-se as principais conclusões alcançadas ao nível de cada fator ambiental avaliado
No que se refere aos Recursos hídricos, foram identificados impactes negativos significativos nos recursos
hídricos superficiais para a fase de construção, associados às ações de desmatação e/ou decapagem dos
terrenos nos locais de implantação das infraestruturas e à execução da barragem e respetivos órgãos
anexos (incluindo o desvio provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda).
Para a fase de exploração, os impactes negativos significativos estão associados à presença, exploração e
manutenção da barragem e órgãos anexos, constituindo um impacte irreversível.
Verifica-se que, relativamente à massa de água correspondente à ribeira da Cabreira (PT03DOU0288A),
serão certos os impactes nos elementos hidromorfológicos com a presença e exploração da barragem
Redonda das Olgas, que se refletirão, nomeadamente, em alterações morfológicas (profundidade, largura
e substrato), quebra do continuum fluvial e alteração do regime de escoamento natural.
Estas alterações hidromorfológicas suscitam dúvidas quanto ao impacte da barragem na classificação do
estado ecológico desta massa de água, pois apesar das considerações expostas no EIA sobre o tema, a
informação apresentada nos elementos complementares não permitiu concluir se as modificações físicas
decorrentes deste empreendimento podem vir a ser responsáveis pela deterioração do estado da massa
de água superficial (alterando a qualidade dos elementos que suportam a sua classificação) ou podem vir a
impedir que se atinja o bom estado/potencial ecológico da respetiva massa de água. Esta verificação implica
a apresentação de estudos técnicos que caracterizem de forma detalhada as modificações previstas, assim
como o meio em que estas se inserem, de forma a ser possível avaliar os seus efeitos na massa de água
afetada. Se desta avaliação se concluir que o projeto em causa pode vir a afetar o estado da massa de água,
será necessário recolher informação complementar para analisar com maior detalhe os efeitos possíveis e
avaliar a possibilidade do projeto ter enquadramento nas exceções/derrogações previstas no artigo 51.º da
Lei da Água, que transpõe a alínea 7 do artigo 4.º da Diretiva quadro da Água (DQA). Neste caso, o projeto
só pode ter viabilidade desde que sejam cumpridos todos os requisitos para a aplicação desta
exceção/derrogação.
Relativamente à possibilidade da qualidade físico-química da massa de água vir a sofrer deterioração pelo
incremento da atividade agrícola, agravando assim as pressões já identificadas na ficha da massa de água,
constante do PGRH (APA, 2016), nomeadamente de pressões difusas associadas à agricultura, está previsto
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um conjunto de medidas que promovem as boas práticas agrícolas e o uso eficiente da água cujo objetivo
é limitar as contaminações decorrentes dessa atividade.
Para acompanhar a evolução da qualidade da água superficial durante todas as fases do projeto estão
previstos programas de monitorização, para caracterização da situação de referência, a realizar na fase
prévia ao início da execução da obra, para acompanhamento do impacte da obra, e para determinação do
cumprimento da DQA. Neste âmbito, considera-se fundamental a monitorização dos elementos
hidromorfológicos, de modo a avaliar o impacte do projeto nos ecossistemas.
Quanto aos Sistemas Ecológicos destaca-se a destruição dos habitats que irá ocorrer na área da barragem,
na albufeira, na estação de filtração e nos blocos de rega, a qual não é minimizável e não será reversível.
No entanto, apesar do projeto afetar habitats prioritários não se considera que essa afetação seja
significativa, tendo em conta a abundância destes na zona.
A entrada em exploração da barragem irá provocar uma diminuição dos caudais na ribeira Redonda situação
que pode por em causa os ecossistemas localizados a jusante da barragem por via da diminuição da
quantidade de água e da sua qualidade devido à maior concentração das substâncias presentes na água.
A diminuição da qualidade da água também pode ocorrer pela contaminação decorrente da utilização de
fertilizantes e pesticidas nas áreas dos blocos de rega, tanto na bacia da ribeira da Cabreira, como no
afluente do Tua que passa em Vieiro. Esta contaminação já deve ocorrer atualmente mas pode existir um
acréscimo decorrente da intensificação agrícola proporcionada pelo projeto.
De salientar o possível impacte deste projeto sobre as medidas compensatórias implementadas no âmbito
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz-Tua. A MC7 – “Requalificação do rio Tua, do rio Tinhela e outros
afluentes”, que inclui a plantação de galeria ripícola em 53 m da ribeira da Cabreira, da qual a ribeira
Redonda é afluente. O local situa-se a cerca de 8,5 km a jusante da barragem. A MC12A-E – “Rede de Microreservas do Vale do Tua” inclui a micro-reserva de Abreiro-Friexiel-Pereiros que abrange o troço final da
ribeira da Cabreira, bacia onde está incluída a barragem, e do outro afluente do rio Tua que atravessa o
bloco de rega de Vieiro. Na foz destes afluentes do rio Tua estão identificados vários habitats aquáticos e
higrófilos, nomeadamente leitos de cheia e galerias ripícolas. O limite desta micro-reserva situa-se também
a cerca de 8,5 km a jusante da barragem. Ambas as medidas têm como um dos objetivo a proteção destes
habitats ripícolas, que são dependentes da qualidade e quantidade de água de ambas as linhas de água.
Assim, é imprescindível que este projeto não coloque em causa a viabilidade destas medidas
compensatórias pelo que a quantidade de água libertada pela barragem estabelecida pelo caudal ecológico
deve ser adequado. No que se refere à qualidade da água, esta irá depender das escorrências dos blocos
de rega de Freixiel e Vieiro, pelo que o controlo da utilização de fertilizantes e pesticidas é essencial.
Ao nível da Geologia foram identificados impactes negativos significativos para a fase de construção
associados a desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas, já
que as ações de desmatação nos locais de implantação das obras implicam a destruição do coberto vegetal,
o qual exerce grande influência na estabilidade dos terrenos e nos padrões de circulação das drenagens
superficiais, condicionando o regime de escoamento superficial dos solos e introduzindo alterações nas
condições de infiltração da água nos mesmos. Desta forma, serão favorecidos os fenómenos de erosão,
com consequentes repercussões na estabilização dos terrenos, aspetos que estarão associados à
componente geotécnica.
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Também a exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes requer a escavação de
grandes volumes de material, com consequente criação de vazios, os quais provocam modificações
topográficas na área que podem acarretar problemas de estabilidade geotécnica.
Na fase de desativação, associados ao cenário de abandono, sem desmantelamento das infraestruturas
prevê-se, como potencial impacte negativo, a modificação na estabilidade geotécnica de taludes naturais e
artificiais por falta de manutenção e de ações preventivas. Poderão ocorrer, ainda, alterações nas condições
de escoamento superficial devido à falta de manutenção e conservação das redes de drenagem. Estas
alterações podem repercutir-se em modificações locais da morfologia da área, com intensificação de
fenómenos de erosão (p. ex. ravinamentos). Considerando o cenário de desativação com desmantelamento
das infraestruturas, prevê-se a necessidade de efetuar escavações. Segundo este ponto de vista, resultarão
eventuais problemas de estabilidade geotécnica nos novos taludes criados. Poderão resultar, ainda, em
problemas associados à deposição, estabilização e contenção dos materiais remanescentes das demolições
e das escavações.
Foram ainda identificados impactes positivos ao nível da geologia para a fase de exploração decorrentes da
presença, utilização e manutenção dos acessos à barragem, introduzindo estabilidade geotécnica dos
taludes de escavação e de aterro associados, bem como sobre o estado de compactação dos terrenos.
Em matéria de Ordenamento do Território há a referir que vários dos valores ambientais em presença na
área de estudo são negativamente afetados pelo projeto e muitos do objetivos estabelecidos nos
Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis, designadamente no Plano Diretor Municipal (PDM), inerentes
ao uso e ocupação dos espaços que integram a Estrutura Ecológica Municipal, são prejudicados ou mesmo
definitivamente comprometidos.
Considerando-se ser de atribuir mais valor a um uso do solo já existente e de caráter natural, pelo que o
impacte global relativo ao Ordenamento do Território será negativo, permanente, irreversível, significativo.
Efetivamente, ao nível do Uso do Solo, face aos valores afetados ou definitivamente obliterados pela
destruição ou profunda modificação das características do solo interferido e considerando igualmente o
critério de atribuir mais valor a um uso do solo já existente e de caráter natural, o impacte global relativo a
este fator será negativo, permanente, irreversível, significativo.
Já no que se refere à Afetação da ZEP do ADV o projeto do AHF não interfere se forma significativa sobre
os atributos culturais e naturais que conferem VUE ao ADV. Pelo contrário, resultará na otimização das
dinâmicas de ocupação do solo considerando as culturas atualmente existentes estão adaptadas às
condições climáticas do lugar. É previsível que se verifique uma adequação das práticas agrícolas às
condições que serão geradas pela implementação do projeto, podendo registar-se uma alteração na matriz
da paisagem, designadamente ao nível da expressão dessas culturas, a par de impactes positivos do ponto
de vista socioeconómico de especial relevância para a população local.
Relativamente à Paisagem, verificam-se impactes negativos significativos na fase de construção, associados
à:


Remoção do coberto vegetal arbustivo-desmatação e arbóreo–desflorestação, morfologia natural
do terreno, enquanto impactes de natureza estrutural, nas áreas de intervenção associadas aos
acessos, corpo da barragem e respetivos órgãos hidráulicos, adutor principal e estação de filtração.



Construção do adutor principal e da estação de filtração, enquanto impactes visuais, sobretudo,
sobre os Observadores Temporários associados à N314 e M629, enquanto utentes da mesma, uma
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vez que esta também se localiza numa área que revela qualidade cénica elevada - vale/várzea da
ribeira Redonda e corpo da barragem e albufeira sobre vale/várzea da ribeira Redonda.


Um aumento significativo dos níveis de poeiras traduzir-se-á num impacte visual significativo,
sobretudo, no local de obra, com consequências no bem-estar dos trabalhadores/observadores
permanentes presentes na obra e sobre Observadores Temporários, utentes das vias N314 e M629,
e em áreas de Qualidade Visual “Elevada” (sobre e sobre Áreas de Qualidade Visual “Elevada” vale/várzea da ribeira Redonda e corpo da barragem e albufeira sobre vale/várzea da ribeira
Redonda).



Perda de valor cénico, ainda ao nível de impactes visuais, resultante da destruição de valores visuais
naturais associados às diferentes áreas objeto de intervenção. Estão em causa valores visuais
naturais – vegetação e afloramentos rochosos – afetados irreversivelmente pela generalidade das
intervenções. Essa afetação regista-se ao nível dos afloramentos rochosos, de forma mais grave na
inserção no terreno do corpo da barragem, do adutor principal e, sobretudo, do novo acesso que
contorna por sul e oeste parte da albufeira. No que se refere à vegetação, a afetação é mais
significativa na área da albufeira e na faixa de proteção/servidão associada à implantação do adutor
principal. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem, de forma irreversível, de uma área
que traduz níveis de Qualidade Visual “Elevada”, que se enquadram nos atributos naturais que
caracterizam a Zona Especial de Proteção do Bem do Alto Douro Vinhateiro e que são uma
continuidade dos existentes no próprio Bem, afetados, no caso da ZEP, pela implantação de parte
da extensão do adutor principal que a interseta.
Também na fase de exploração se identificam impactes negativos significativos ao nível da paisagem,
associados:


À faixa de proteção e de acesso ao adutor principal, à superfície do terreno e que será gerida do
ponto de vista do desenvolvimento/crescimento de vegetação, determinará visualmente uma faixa
linearizada/geometrizada na qual não haverá qualquer vegetação de porte arbustivo e, sobretudo,
arbóreo. A artificialidade e extensão desta faixa determinarão impactes visuais negativos que
podem tender para significativos, sobre Observadores Temporários, utentes das vias N314 e M629.



Estação de filtração - terá impactes significativos sobre Observadores Temporários, utentes das vias
N314 e M629, numa pequena extensão destas, dado que a via N314 constitui uma via panorâmica
e a sua envolvente se situa na classe de Qualidade Visual “Elevada”.



O acesso que contorna a albufeira revela inadequação ao contexto, não tanto pelo impacte visual
que o mesmo por si só determina, mas pelo nível de perda de valor visual que a sua construção
determinará, sobretudo ao nível dos afloramentos rochosos.



Nos blocos de rega são identificados impactes significativos, associados à reconversão das culturas
e alteração do mosaico cultural ou padrão visual, dependendo da magnitude da reconversão de
áreas, do tipo e características das culturas e da passagem de um regime extensivo para um regime
intensivo, determinando um impacte visual negativo, que advém da disrupção imposta pelas
referidas áreas reconvertidas quando em comparação com a envolvente e muito significativos,
associados à reconversão das culturas e de emparcelamento/alteração da estrutura fundiária, em
simultâneo, se este último se vier a registar. A transformação pode conduzir, a uma simplificação
muito significativa do padrão visual expresso pelo padrão cultural existente, que se caracteriza pela
sua heterogeneidade ao apresentar um elevado grau de fragmentação, expresso por um elevado
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número de parcelas, com uma configuração geométrica irregular/orgânica, e determinar uma
expressão visual de valor cénico inferior ao que atualmente caracteriza as áreas dos dois blocos.
Ou seja, pode dar origem a um padrão visual menos natural e orgânico, a áreas de maior dimensão,
fortemente linearizadas e homogéneas, determinando, consequentemente, maior artificialidade.
A reconversão pode determinar-se como muito redutora dos valores visuais culturais/naturais da
Paisagem, ou seja, do mosaico cultural atualmente existente, claramente uma marca identitária da
Paisagem em causa. A gravidade dessa alteração revela-se ainda mais sensível dado que os dois
blocos de rega – Vieiro e Freixiel – se localizam dentro da Zona Especial de Proteção do Bem do Alto
Douro Vinhateiro.
No que diz respeito ao Património Cultural, a construção da barragem e a submersão pela albufeira induzirá
impactes diretos pouco significativos, com magnitude elevada, sobre um conjunto de 16 ocorrências
patrimoniais.
Quanto a ocorrências edificadas na área de afetação dos blocos de rega de Vieiro e Freixiel e das respetivas
infraestruturas (rede viária, adução e rede de rega) foram identificados e avaliados impactes diretos pouco
significativos, de magnitude média, sobre um conjunto de sete elementos patrimoniais.
Para a fase exploração considera-se que, para o património cultural, nomeadamente arqueológico,
localizado nas áreas de ocupação agrícola potenciadas pelo regadio, será provável virem a ocorrer impactes
diretos negativos significativos.
No que concerne ao sítio arqueológico Fr48, São Domingos, um habitat romano afetado pelo bloco de rega
de Vieiro e a 5 m da conduta, considera-se poder haver impactes significativos de magnitude desconhecida.
Igualmente para a ocorrência arqueológica Fr25, Santa Marinha (povoado romano), integrado no bloco de
rega de Freixiel, é provável que aqui venham a ocorrer impactes diretos significativos na fase de exploração,
designadamente com a alteração das culturas e intensificação da agricultura.
Considera-se que estes impactes serão globalmente minimizáveis, desde que adotadas as medidas
preconizadas.
Relativamente aos Solos perspetivam-se impactes negativos na fase de construção, decorrentes da
implementação e construção da infraestrutura da barragem e respetivos órgãos hidráulicos, estação de
filtração, conduta adutora, rede secundária e rede viária.
Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que serão significativos e
permanentes, por haver uma afetação irreversível dos solos, no que concerne à decapagem dos solos,
escavação de materiais de empréstimo e ocupação dos solos com as infraestruturas. O facto das manchas
de empréstimo se localizarem dentro da área da futura albufeira, irá atenuar os impactes negativos sobre
os solos.
Os impactes resultantes da ocupação dos solos pelas infraestruturas construídas prolongam-se para a fase
de exploração.
Deste modo, conclui-se que são identificados impactes negativos significativos decorrentes da construção
da barragem quando apresentam um carácter irreversível.
Já no que concerne os agrossistemas há a destacar impactes positivos da fase de exploração do
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel. Estes perspetivam-se significativos e resultam do aumento da
rentabilidade das explorações agrícolas, devido à implementação, intensificação e melhor gestão dos
sistemas de regadio.
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Pela viabilização do aproveitamento agrícola com origem na Barragem das Olgas são, também, de esperar
impactes positivos em termos da criação de emprego e ao nível de atividades complementares, como seja
o fornecimento de matérias-primas e serviços relacionados com as atividades agrícolas. Estes impactes
positivos são considerados significativos a nível local.
Estes mesmos impactes são reconhecidos ao nível da Socioeconomia, fator no âmbito do qual são
identificados impactes positivos associados ao desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, que
promoverá a competitividade dos territórios rurais e a preservação dos recursos naturais.
Destaque também para:


A aplicação das boas práticas agrícolas previstas e implementadas para a área do ADV, as quais
contribuirão para a qualidade de vida da população.



O armazenamento de água que permitirá aliviar as fracas disponibilidades hídricas da região.



O contributo para o estímulo das transações económicas relacionadas com a agricultura, com
efeitos positivos na economia local, contribuindo para o crescimento e enriquecimento das áreas
agrícolas envolventes.



A redução da vulnerabilidade ao risco de incêndio nas zonas beneficiadas pelo regadio.

 A reabilitação de caminhos existentes, criando condições para circulação.
Os impactes negativos identificados ao nível socioeconómico estão associados à inundação de terrenos,
dado que, com a criação da albufeira, se prevê a alteração de áreas agrícolas e nova divisão da propriedade
agrícola. Também a implantação dos estaleiros de apoio à obra, bem como das áreas de depósito definitivo
das terras sobrantes, representa um impacte negativo significativo.
De referir ainda os impactes negativos significativos identificados ao nível do Ambiente sonoro, na fase de
construção. Estes estão relacionados com os trabalhos de construção das infraestruturas relativas à rede
de Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel que, embora temporários, perturbam a ocupação nos
recetores sensíveis. Esta perturbação será devida às ações de desmatação e/ou decapagem dos terrenos
nos locais de implantação das infraestruturas, construção de novos acessos e beneficiação de acessos
existentes e escavação e aterro de valas para colocação de condutas, as quais, na aceção do Regulamento
Geral de Ruído, se constituirão como atividades ruidosas temporárias.
Já ao nível da Saúde humana as ações da fase de construção representam afetações pouco significativas,
particularmente pela baixa densidade populacional na envolvente próxima ao projeto.
Durante a fase de construção, o incremento da densidade populacional – fruto da presença dos operários
– não irá interferir com os serviços de saúde locais e/ou regionais, ajustados a uma população envelhecida,
caraterística da zona territorial onde Vila Flor se insere. Acresce referir que a localização das infraestruturas
e o ruído por elas gerado também não será responsável por alterações na saúde da população presente.
Durante esta fase existe a circulação de máquinas e veículos que origina a libertação de poluentes
atmosféricos, em especial partículas em suspensão para a atmosfera, podendo afetar a qualidade do ar
ambiente, ou a saúde dos recetores sensíveis existentes na envolvente.
Para a fase de exploração, as ações geradas pela implantação do projeto apresentam, na generalidade,
impactes de significância nula ou negligenciável. A atividade de regadio representa a ocorrência de
impactes positivos ao nível socioeconómico, que resultam, por via indireta, em impactes sobre a Saúde
Humana, perspetivando-se a criação de mais emprego associado às atividades agrícolas, o que contribui
para a criação de riqueza e da melhoria de qualidade de vida de diversas famílias na região.
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Por último importa referir os impactes ao nível das Alterações Climáticas. O projeto Barragem Redonda das
Olgas irá contribuir para o aumento das emissões de GEE nas fases de construção e de exploração e à perda
de sumidouro de carbono devido à desmatação e à limpeza do terreno. Os impactes negativos não são
significativos e podem ser reduzidos com a introdução de medidas de minimização de emissões,
nomeadamente através da implementação de soluções de eficiência energética para a redução do consumo
de energia com origem na rede elétrica nacional.
Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo e os principais riscos
identificados para a zona em estudo, admite-se que apesar do impacte negativo nos recursos hídricos no
longo prazo, considera-se que estes impactes podem ser parcialmente minimizados, desde que sejam
acauteladas e aplicadas de forma correta as medidas preconizadas.
Face ao exposto, considera-se que, na globalidade, o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar
e medidas de minimização, bem como de compensação, identificadas no decurso do presente processo de
avaliação pode contribuir para a minimização dos principais impactes negativos identificados, admitindose que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto.
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto
e face à sua importância no contexto regional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis que
subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada
aos termos e condições impostas no presente documento.

Condicionantes
1.
2.

Não infraestruturar com o sistema de rega qualquer área pertencente ao Corredor Ecológico do Rio
Tua.
Atender aos aspetos manifestados pelas entidades de tutela das Servidões e Restrições de Utilidade
Publica (SARUP) consultadas, quer no decurso do presente procedimento de AIA quer em fase
posterior, que de alguma forma possam condicionar a execução e implementação do projeto, bem
como das ações e usos inerentes à concretização dos seus objetivos.
Elementos a apresentar

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
Previamente ao licenciamento
1. Análise específica para avaliação do enquadramento do projeto nas exceções/derrogações previstas
na alínea 7 do artigo 4.º da Diretiva Quadro da Água (DQA). Esta análise deve ter em consideração o
documento orientador Guidance document n.º 36_ Exemptions to the environmental objectives
according to article 4(7) onde se explicitam os passos a desenvolver bem como a informação a
recolher/apresentar para verificação do enquadramento/aplicabilidade das ações/atividades nas
exceções/derrogações
previstas
na
alínea 7
do
artigo
4.º
da
DQA
(https://www.apambiente.pt/dqa/index.html e https://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm).
2. Resultados das restantes três campanhas para classificação da qualidade da água superficial destinada
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

à rega, em complemento à campanha apresentada no EIA (correspondente ao primeiro trimestre de
2021), de modo a obter um ciclo anual, com vista à obtenção dos resultados analíticos de
caracterização da qualidade da água que permitirão verificar a adequabilidade da mesma à finalidade
de rega.
Comprovativo de solicitação de parecer específico do ICNF relativamente:
a. À afetação e compensação de espécies florestais protegidas por legislação específica,
designadamente sobreiros e azinheiras;
b. À interferência com os povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos dez anos.
Parecer da ERRAN do Norte relativamente à viabilidade de afetação de áreas integradas na Reserva
Agrícola Nacional (RAN).
Parecer do Parque Natural Regional do Tua e da Reserva da Biosfera da Meseta Ibérica, acompanhados
de demonstração de como foram/serão atendidos os aspetos manifestados por estas entidades.
Alternativa ao traçado do acesso a construir, em restabelecimento do existente, na extensão
envolvente à albufeira, pelo lado sul, dada a afetação significativa e irreversível de afloramentos
rochosos – enquanto valores/atributos visuais naturais da Paisagem e que se situam em área com
Qualidade Visual "Elevada".
O traçado alternativo deve ser apresentado sobre cartografia à escala de projeto, quer sobre o orto
quer sobre o levantamento topográfico, e deve incluir a representação gráfica da plataforma e dos
respetivos taludes, a par da localização de outros afloramentos rochosos eventualmente existentes.
Alternativa de localização da estação de filtração para uma localização de menor exposição visual à
N314.
Traçado final do adutor principal e da sua faixa de proteção/servidão aferidos de modo a preservar os
elementos arbóreos, afloramentos rochosos, muros de pedra existentes, e com um afastamento que
garanta a não afetação das margens e da galeria ripícola da ribeira Redonda das Olgas, tendo em
consideração a área de trabalho para a sua implementação/construção. O traçado final, bem como a
sua faixa de proteção/servidão, devem ser representados em sobreposição ao orto e demonstrando a
preservação dos elementos anteriormente referidos.

Previamente ao início da execução da obra:
9. Parecer específico do ICNF relativamente:
c. À afetação e compensação de espécies florestais protegidas por legislação específica,
designadamente sobreiros e azinheiras;
d. À interferência com os povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos dez anos.
10. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado de forma a refletir as
condições impostas na presente decisão. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e
salvaguardar o cumprimento da Carta de Condicionamentos.
11. Carta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final de projeto. Esta carta deve
dar cumprimento às condições impostas na presente decisão.
12. Proposta de “Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI)”.
A proposta deve prever:
a. Definição cartográfica dos limites da área/buffer objeto para a sua implementação, devendo
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

16

considerar todas as áreas objeto de intervenção;
b. Cartografia com o levantamento das manchas ou núcleos;
c. A metodologia adequada a cada espécie em presença;
d. Controlo físico como opção principal, em detrimento do químico;
e. O corte fora da fase de produção de semente;
f. Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado
acondicionamento, sobretudo do efeito de ventos;
g. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver;
h. No transporte deste material a destino final adequado deve ser assegurado que não ocorre
propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de
acondicionamento adequadas a cada espécie em causa;
i. Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propágulos/
sementes;
j. Plano de acompanhamento/manutenção/monitorização;
k. Proposta temporal para a manutenção do Plano de Monitorização.
13. Revisão do “Projeto de Integração Paisagística da Barragem das Olgas (PIPBO)” apresentado no EIA,
tendo em conta as seguintes orientações:
a. O projeto deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas em paisagem, devendo a
equipa ser identificada nos documentos;
b. O projeto deve ser apresentado na qualidade de projeto de execução e em documento autónomo,
integrando todas as peças desenhadas e escritas. Deve incluir as seguintes peças escritas Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades, Plano e
Cronograma de Manutenção; e as seguintes peças desenhadas - Plano Geral, o Plano de
Plantação, Plano de Sementeiras, e Cortes e perfis;
c. A cartografia deve representar graficamente as áreas a integrar e a recuperar definidas com o
rigor adequado;
d. Devem ser consideradas as seguintes áreas: paramento de jusante; áreas dos encontros do corpo
da barragem com o terreno natural; taludes das diversas infraestruturas, ou canais, à superfície
da barragem, designadamente o descarregador de superfície/cheias e de fundo; taludes dos
acessos e acessos da barragem e as áreas compreendidas entre o descarregador de superfície e
de fundo, e a base do talude do paramento de jusante;
e. Devem ser previstas soluções para a faixa interníveis da albufeira que reduzam o impacte visual e
mantenham níveis de qualidade visual mais adequados – soluções técnicas de engenharia natural
e/ou vegetação;
f. Deve ser prevista a plantação de árvores e arbustos a jusante da barragem, de forma
informal/descontinuada e irregular, com vista a minimizar o impacte visual dos respetivos
paramentos e dos canais dos descarregadores. A localização deve ser suficientemente afastada
para não conflituar com as questões de conservação e manutenção da barragem e do
descarregador de superfície e de fundo;
g. As espécies a plantar e a semear devem ser autóctones e em respeito pela estrutura e composição
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fitossociológica respetiva;
h. A aplicação da vegetação deve considerar as condições edafoclimáticas potenciais em presença e
deve ser diferenciada em função das mesmas, sobretudo, na proximidade da linha de água da
ribeira das Olgas na extensão de jusante defronte à barragem;
i. Toda e qualquer espécie vegetal mais ornamental, exótica e, sobretudo, exóticas invasoras devem
ser excluídas do projeto;
j. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado de
certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem conformado,
sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. As dimensões dos
exemplares a plantar devem apresentar portes já significativos, quer em altura quer em dap/pap,
sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deve ser local;
k. Deve ficar expresso, na memória descritiva e/ou no caderno técnico de encargos, de forma
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza
erytreae, no que se refere à eventual proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada a
introdução de claras restrições geográficas, quanto à obtenção dos exemplares em causa ou em
alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas;
l. Deve ser incluída proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, se houver o objetivo
de permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos
prados da região, ou, em alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido
de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do
combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats
para as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais;
m. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no
que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais
a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação
natural.
14. Proposta de “Plano para a Gestão da Vegetação na Faixa de Proteção/Servidão do Adutor Principal”,
quer para o corte seletivo na fase de construção, quer para a reposição posterior de vegetação
compatível com a sua presença. A proposta deve ser acompanhada de cartografia - o orto e o
levantamento topográfico dos exemplares arbóreos existentes e a propor -, assim como de outras
soluções que permitam minimizar o efeito linear/artificial/disruptivo da referida faixa com a
envolvente. Toda a proposta e medidas para a gestão deve ter em consideração a localização do projeto
na área sensível da Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado como
Património Mundial pela UNESCO.
Durante a execução da obra
15. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral. Este relatório deve também
focar as medidas relacionadas com a Paisagem, recorrendo para tal ao registo fotográfico. Para
elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e
avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos
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diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente.
16. Proposta de “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)” de acordo com as seguintes
orientações:
a. Na qualidade de documento autónomo;
b. Com base no apresentado no EIA/Aditamento – Plano de Recuperação Biofísica das Áreas
Afetadas;
c. Expurgado de informação não relevante como descrições de ações e ações que não se adequam
ao objetivo específico do plano, dado que a sua implementação se materializa após a conclusão
das intervenções;
d. Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística diferenciadas em
função das diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente;
e. A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara;
f. As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve
corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos
objetivos;
g. Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz
respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria -, nos locais a recuperar e mais sensíveis, de
forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural e plantada/semeada;
h. Incluir um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a fase
de garantia e subsequente fase de exploração.
Previamente à entrada em exploração
17. Proposta de “Plano de Monitorização da Paisagem para as Alterações de Reconversão de Culturas e
Estrutura Fundiária para os dois blocos de rega – Vieiro e Freixiel”, tendo em consideração as seguintes
orientações:
a. Ser elaborado por especialista em Paisagem/Arquiteto Paisagista reconhecidos nos documentos;
b. Apresentar situação de referência;
c. Avaliar a substituição futura de culturas, características das mesmas, alteração do regime de
extensivo para intensivo, conversão de sequeiro para regadio, expressão e altura das culturas,
representatividade e magnitude das referidas alterações;
d. Eventuais alterações da estrutura fundiária: grau de fragmentação de parcelas; número de
parcelas; alteração da configuração geométrica irregular/orgânica; alteração da dimensão das
parcelas largura/comprimento e linearização das parcelas;
e. Analisar a perda de valor visual associada às alterações/disrupções e grau de simplificação
introduzido;
f. Analisar as alterações estruturais e visuais ao nível do mosaico/padrão cultural, tendo em
consideração o facto de os perímetros de rega se localizarem na Zona Especial de Proteção (ZEP)
do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado como Património Mundial pela UNESCO;
g. Avaliar as transformações ocorridas e pronúncia sobre a compatibilidade das mesmas com a Zona
Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado como Património Mundial
pela UNESCO;
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h. Recorrer aos mais diversos suportes gráficos para apresentação da evolução das alterações no
tempo – orto, fotografia, matriz predial, etc;
i. Incluir proposta temporal para a duração da referida monitorização.
18. Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, nomeadamente aos
valores patrimoniais em presença a salvaguardar.
19. Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo patrimoniais, cujo
cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de minimização e/ou
compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários.

Medidas de minimização potenciação/compensação
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo
caderno de encargos da empreitada, assim como no plano a elaborar para acompanhamento ambiental da
obra e a integrar no Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo
verificador.
Medidas de minimização
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA
1.
Previamente ao início da obra deve ser divulgado o período de execução previsto, através de um
painel informativo na entrada do local, que identifique igualmente o projeto, o proponente e
contenha um contacto para informações/sugestões.
2.
Realizar ações de formação e sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
3.
Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação
das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos,
designadamente a época de reprodução.
4.
Elaborar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), constituído pelo planeamento da execução de todos
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar
na fase de execução das obras, e respetiva calendarização.
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5.

6.

7.

8.
9.

Adotar soluções para o revestimento exterior de superfície do descarregador de superfície e de fundo
que contemplem o revestimento com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de
argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do
terreno ou através de utilização de cimento branco.
Os materiais inertes a utilizar na conceção dos novos acessos e beneficiação dos existentes, sobretudo
para a camada de desgaste, devem permitir reduzir, substancialmente, os níveis de libertação de
poeiras e os níveis de reflexão de luz decorrentes da utilização dos tradicionais materiais brancos e
altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade
próxima da envolvente, equacionando, inclusive, a utilização da pedra da região. Estas soluções
devem ser mantidas durante a fase de exploração.
Adotar soluções para a iluminação exterior, em que a mesma não seja geradora de poluição luminosa,
devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista
a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a
vertical.
Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água para uma época do ano
adequada, de modo a que aquelas apresentem o mínimo escoamento possível.
Implementar um plano de sinalização e vedação dos elementos patrimoniais de modo a salvaguardálos, compreendendo, designadamente, entre outras, as seguintes:
 Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
 Fr3 – Forno de Secar Figos 2 de Ribeira Redonda;
 Fr14 – Forno de Secar Figos 2 de Água d’Alte;
 Fr28 – Ponte do Vieiro;
 Fr30 – Casa 1 da Ribeira da Cabreira;
 Fr46 – Forno de Secar Figos;
 Fr48 – São Domingos;
 Fr78 – Casa 1 de Souto;
 Fr100 – Casa do Fulhudo;
 Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte;

10.
11.
12.

 Fr114 – Capela de São Domingos.
Este plano deve ser elaborado pela equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico.
Devem também ser vedados e sinalizados os sítios de arte rupestre Fr74a, Fraga da Serra, rocha 1 e
Fr74b, Fraga da Serra, rocha 2.
Sinalizar e vedar os elementos patrimoniais BrO11 e BrO18.
As ocorrências de natureza arqueológica situadas na área de afetação direta do projeto devem ser
objeto de um plano de intervenção, designadamente:
 No sítio Fr48, São Domingos, efetuar sondagens arqueológicas mecânicas prévias na área de
implantação da conduta de rega;
 No sítio Fr25, Santa Marinha, executar sondagens arqueológicas de diagnóstico.
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FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA E FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA
13. Os trabalhos de abertura/beneficiação de caminhos e de execução das valas para implantação das
condutas (incluindo a adutora principal) devem, sempre que possível, evitar o abate ou corte de
árvores.
14. Se durante estes trabalhos se verificar a interferência com muros de pedra posta os mesmos devem,
sempre que possível, ser repostos.
15. Garantir que os produtos de escavação excedentários são armazenados em local adequado fora da
ZEP do ADV e do ADV.
16. Dar instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra
(sensibilização ambiental), para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a
cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores naturais e
visuais – vegetação, afloramentos rochosos, muros de pedra, socalcos ou outros -, assim como outros
cuidados a ter em relação às diferentes espécies vegetais exóticas invasoras em presença, e ao
enquadramento do território na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV),
classificado como Património Mundial pela UNESCO, no âmbito do fator Paisagem.
17. Realizar, antes da desmatação e desflorestação, uma prospeção final de todas as áreas que serão
afetadas fisicamente – diretamente e indiretamente – para eventual atualização da cartografia onde
tenham sido registada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras.
18. Dar início à implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras
(PGCEEVI), que deve ter continuidade para a fase de obra/construção, propriamente dita, e
subsequente fase de exploração, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
19. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado
o perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação.
A balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante
toda a obra, devendo apenas ser retirada findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras
em cada troço em obra.
20. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares, assim como os muros de pedra seca/solta,
que se situem próximo das áreas de intervenção/trabalho que envolvem as áreas úteis de implantação
das diversas componentes do projeto, devem ser protegidos através da instalação de
sinalização/vedações, a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação
física dos mesmos.
21. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente
arbustivos, se e quando aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser
devidamente balizados e não meramente sinalizados. Devem ser ainda considerados todos, os
eventuais, exemplares arbóreos/arbustivos que revelem valor paisagístico e patrimonial. A balizagem,
enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de
projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu
perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção.
22. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o
exposto na respetiva legislação em vigor.
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23.

24.

25.

26.

A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma
antecedência mínima de 8 dias de modo a garantir no terreno o cumprimento das medidas de
minimização.
Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar também
garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do plano de acompanhamento
ambiental da obra, a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a
afetar diretamente pela obra e no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo
gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação
integral.
Os elementos patrimoniais edificados situados na área dos blocos de rega e inventariados pelo EIA,
caso se verifique a respetiva afetação direta, devem ser objeto de elaboração de ficha com memória
descritiva e efetuado o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico.
Elaborar ficha com memória descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico
para os elementos patrimoniais edificados que serão submersos pelo nível pleno de enchimento da
albufeira, a saber:
 BrO1 - Casa 1 das Olgas;
 BrO3 - Casa 3 das Olgas;
 BrO4 - Ponte 1 da Ribeira dos Brunhais;
 BrO5 - Casa da ribeira de Brunhais;
 BrO6 - Ponte 2 da Ribeira dos Brunhais;
 BrO9 - Ponte 3 da Ribeira dos Brunhais;
 BrO10 - Poço da Ribeira de Brunhais;
 BrO12 - Casa 1 da Fonte da Guarda;
 BrO13 - Casa 2 a Moira;
 BrO14 - Casa 3 da Moira;
 BrO15 - Poço da Moira;
 BrO16 - Casa 2 da Fonte da Guarda;
 BrO17 - Calçada da Ribeira de Brunhais;
 BrO19 - Levada 1 da Ribeira de Brunhais;

27.
28.

 BrO22 - Levada 2 da Ribeira de Brunhais.
Elaborar ficha com memória descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico
para o elemento patrimonial BrO 20, Quinta das Olgas.
Elaborar ficha com memória descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico
para os elementos patrimoniais edificados situados na área de afetação dos blocos de rega de Vieiro
e Freixiel e das respetivas infraestruturas (rede viária e rede de rega), a saber:
 Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
 Fr12 – Casa 2 da Ribeira Redonda;
 Fr23 – Poço 1 da Ribeira Redonda;
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 Fr51 – Poço de Valbom;
 Fr94 – Casa 8 da Cabreira;
 Fr99 – Poço do Fulhudo;
 Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.
29. Integração na Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes,
Sinalização enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao projeto, de
forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta, das ocorrências localizadas a menos de
50 metros das frentes de obra ativas.
30. Realizar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro,
manchas de empréstimo e depósito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda
a ser condicionadas, bem como das áreas que anteriormente não foram prospetadas ou que
apresentaram visibilidade nula ou reduzida.
31. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e
desmatação.
32. Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações) deve ser efetuada a
prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deve ser mais cuidadoso nas áreas em que este
apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida.
33. O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por um
arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não
sejam sequenciais mas simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras).
34. Implementar, sempre que possível, medidas de eficiência energética.
FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA
35. Caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são
considerados obstáculos à navegação aérea e devem ser balizados de acordo com o previsto na
Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, (CIA 10/03 - Limitações em altura e
balizagem de obstáculos artificiais à navegação).
36. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em
áreas degradadas. Devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os
seguintes locais, no entanto caso o sejam, tal deve ser devidamente justificado:
 Áreas do domínio hídrico;
 Áreas inundáveis;
 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
 Perímetros de proteção de captações;
 Áreas classificadas da RAN ou da REN;
 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;
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 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
 Áreas de ocupação agrícola;
 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.

 Zonas de proteção do património.
Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de
forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.
Devem ser respeitadas as condicionantes identificadas no Desenho 28 – Carta de Condicionantes à
Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes, do EIA.
As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.
Executar os trabalhos de escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o
transporte sólido.
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes.
Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com características adequadas para depósito.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino
final adequado.
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve
excluir as seguintes áreas:
 Áreas do domínio hídrico;
 Áreas inundáveis;
 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
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 Perímetros de proteção de captações;
 Áreas classificadas da RAN ou da REN;
 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;
 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
 Áreas de ocupação agrícola;
 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
 Zonas de proteção do património;

50.

51.
52.
53.

54.
55.

56.

57.

 ZEP do ADV e ADV.
Devem, ainda, ser respeitadas as condicionantes identificadas no Desenho 28 – Carta de
Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes, do EIA.
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados
de saúde e escolas).
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, devem ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma
a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas,
dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas
à emissão de ruído.
Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou residuais da
obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios utilizados.
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis
de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados
em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na
origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
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58.

59.
60.

61.

62.

63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.

71.

72.

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a
reciclagem.
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes dos estaleiros, de
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em
tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais,
entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos.
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção.
Sempre que houver um atravessamento de linhas de água por elementos de projeto, deve minimizarse o tempo de interrupção da circulação da água.
Minimizar alterações no caudal de todas as linhas de água que direta ou indiretamente sejam afetadas
pela intervenção, nomeadamente as ribeiras de Brunhais, Vimieiro e Redonda, evitando alterações
na sua qualidade, como excesso de turbidez.
Durante a afetação do leito da ribeira Redonda, o desvio provisório deve assegurar a devolução da
totalidade da água à linha de água a jusante, devendo a duração da intervenção ser a menor possível.
Durante a intervenção no leito de linhas de água, deve ser assegurado que todas as ações que
traduzam risco de poluição sejam restringidas na sua envolvente direta.
A movimentação de máquinas no leito das linhas de água deve ser efetuada segundo o princípio da
afetação mínima do escoamento natural, do leito de cheia, das margens e da vegetação ripícola. O
atravessamento das linhas de água pela maquinaria da obra, quando inevitável, deve privilegiar os
atravessamentos já existentes.
Sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático, deve ser assegurada a
extração da água e o seu encaminhamento para o terreno a jusante, de modo a manter o equilíbrio
hidrodinâmico e evitar a contaminação do recurso subterrâneo.
As captações subterrâneas mais próximas das frentes de obra devem ser objeto de proteção, devendo
proceder-se nomeadamente a sua vedação e sinalização dentro do corredor de obra, de forma a
impedir o acesso ao local por parte da maquinaria e funcionários.
Efetuar a remoção prévia do solo arável das áreas sujeitas a escavação, implementação de estaleiros
e áreas de depósito temporário de terras, e consequente armazenamento em pargas para posterior
reutilização na recuperação de áreas afetadas pela empreitada.
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Efetuar a remoção prévia (operações de saneamento) do solo arável previamente à exploração do
material de empréstimo – na área da albufeira – e disponibilização da terra vegetal para quem possa
nela estar interessada.
Efetuar a deposição dos materiais de empréstimo em aterros provisórios nas devidas condições de
estabilidade geotécnica, atendendo às características geológico-geotécnicas dos terrenos explorados.
Aproveitamento ao máximo os materiais escavados, através da sua incorporação nos aterros da
própria obra, sempre que as características geotécnicas sejam compatíveis.
Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das
escavações devem ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo.
Os estaleiros e as áreas de depósito de terras/inertes devem ser preferencialmente implementados
na futura área inundável da albufeira ou em áreas já intervencionadas.
Realizar uma ação para sensibilização dos trabalhadores para o respeito pelos valores ecológicos em
presença, contemplando aspetos como: a não colheita ou danificação/abate de espécimes vegetais e
animais; e alertando para o valor ecológico da flora, da vegetação, dos habitats e da fauna que possam
ocorrer na área a intervencionar. Em relação aos habitats naturais, em particular, alertar para a
sensibilidade dos habitats prioritários 6220* (Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea) e 91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)), mas também 5210 (Matagais arborescentes de Juniperus spp.), vulgo
zimbrais, devido ao seu bom estado de conservação.
Nos acessos a criar e a beneficiar, as entradas e saídas das passagens hidráulicas, quando em grande
desnível, devem ser preferencialmente em rampa, evitando as caixas verticais e as escadas, e o chão
deve ser liso, em cimento ou outro material. Estas medidas tem por objetivo facilitar a utilização
destas passagens como passagens para a fauna e evitar a criação de armadilhas que possam ser
mortais para os pequenos animais.
A utilização dos explosivos deve ser efetuada, preferencialmente, fora da época de reprodução (15
de março a 30 de junho) e sempre com a potência mínima necessária para a intervenção pretendida.
No decorrer dos trabalhos de desmatação, deve ser assegurada vigilância no local por forma a
prevenir eventuais incêndios resultantes dos trabalhos da empreitada.
As ações de desmatamento devem cingir-se ao estritamente necessário à execução da obra.
Sempre que possível, deve ser evitado o corte de árvores, nomeadamente na execução das valas da
adutora e condutas e nos acessos.
As ações de desmatação e cortes de árvores devem ser preferencialmente realizadas fora do período
reprodutor das aves, ou seja, fora do período 15 de março a 30 de junho. Estas intervenções devem
ter acompanhamento ambiental para identificar possíveis situações de mortalidade de fauna e de
impactes não previstos.
No corte de árvores, nomeadamente de sobreiros de grande porte, deve ser avaliada previamente a
possível existência de ninhos de aves de rapina ocupados ou de abrigos de morcegos em
concavidades.
Os troncos das árvores que forem identificadas como potencialmente favoráveis à presença de
morcegos (com presença de buracos e fendas na casca e/ou no tronco) devem ser deixados no solo
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87.
88.
89.

90.

após o corte, com os orifícios livres e não tapados pelo solo ou por outros troncos, para permitir a
saída de eventuais animais presentes. Os troncos só devem ser removidos passados 3 a 5 dias após o
corte.
Evitar a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos.
Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações.
Iniciar as ações de recuperação paisagística, sempre que possível, logo após a conclusão das
operações nos terrenos intervencionados, de modo a prevenir a erosão e infestação por espécies
exóticas e infestantes, nas áreas de afetação temporária.
A localização dos estaleiros de apoio à obra, bem como as áreas de depósito definitivo das terras
sobrantes, não podem ser instalados em:
 Zonas habitacionais;

91.
92.
93.

94.
95.

96.

97.

98.

 Propriedades em plena exploração, com rentabilidade económica.
Cumprir as disposições legais aplicáveis, no que diz respeito ao horário para a realização de atividades
ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a utilizar.
Assegurar o bom estado dos equipamentos geradores de ruído, para que não seja emitido mais ruído
do que o necessário.
Obtenção de licença especial de ruído, caso aplicável, para atividades ruidosas temporárias, no
cumprimento do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruído), no que
respeita à existência de recetores sensíveis na proximidade das frentes de obra (conforme
representado no Desenho n.º 26 do EIA).
Garantir que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de saúde adequados e proporcionais.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. Neste último caso, devem,
contudo, ser descompactadas no final da obra e no âmbito da execução do PRAI.
Nos locais em que se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras o seu corte e
transporte deve garantir que não potencia a sua disseminação. Todo o material vegetal proveniente
do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente
acondicionado, sobretudo do efeito de ventos. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser
considerados como ações a desenvolver. No transporte deste material a destino final adequado deve
ser assegurado que não ocorre propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as
medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas.
A progressão das máquinas nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a
mesma. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da
camada de solo abaixo da terra vegetal.
O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis
para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização e,
consequentemente, visando a redução dos níveis de libertação de poeiras, tais como: o não uso de
máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o
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levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e
ventos.
Deve proceder-se à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de
estabilização dos pavimentos dos acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente pelo uso
de água na redução significativa de formação de poeiras, dado que esta compromete a qualidade
visual da vegetação e os níveis de produção das próprias culturas existentes.
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar
ravinamentos e/ou deslizamentos.
As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser
separadas das demais e não serem reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração
paisagística. Deve proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos
horizontes do solo a uma profundidade mínima de 1 m, ou superior, de modo a que, num eventual
revolvimento do solo, as mesmas não possam vir à superfície.
A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra
vegetal, em toda a profundidade dos horizontes (A e O) e não em função de uma profundidade préestabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por
camadas, devendo a espessura destas ser definida em função do perfil existente nas diferentes áreas
sujeitas a intervenção.
Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo correspondente a terra viva/vegetal deve
ser cuidadosamente removida e depositada em pargas, de forma a não haver qualquer mistura de
terras de qualidade e natureza distinta ou de níveis/horizontes inferiores.
As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2
m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em
zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos,
deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a
ecologia local.
Os acessos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados e recuperados. A recuperação
inclui: operações de limpeza; remoção completa e integral de todos os materiais das camadas dos
pavimentos; descompactação do solo; regularização/modelação do terreno, de forma tão
naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições
favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone.
Proceder à reconstrução dos muros de pedra e socalcos fisicamente afetados de acordo com a
situação de referência. Os muros de pedra solta devem ser reconstruídos segundo a mesma técnica,
devendo a sua reconstrução ser realizada pelos mestres locais dotadas dessa arte.
Implementar o “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)”, a apresentar e objeto de
aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
Implementação do “Projeto de Integração Paisagística da Barragem das Olgas (PIRPBO)”, a apresentar
e objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
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110. As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e áreas
de depósito ou de empréstimo.
111. Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que na fase
de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula.
112. Efetuar a prospeção seletiva por amostragem das áreas não prospetadas a serem reconvertidas em
regadio.
113. Em caso de afetação de muros em pedra seca ou de socalcos, deve ser efetuado o respetivo registo
gráfico e fotográfico, por amostragem tipológica em não mais que em troços de 2 metros de
comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto.
114. Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o proponente
assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos Arqueológicos
resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo de um ano.
FASE DE OBRA E FASE DE EXPLORAÇÃO
115. Nas intervenções a executar em áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional (REN),
nomeadamente a instalação das redes de adução e rega, bem como manutenção das mesmas, deve
ser assegurada a reposição das condições pré-existentes à data da intervenção, devendo todos os
resíduos e terras excedentes serem removidos, e encaminhados a destino final adequado, para que
seja retomado o escoamento natural sem obstáculos.
116. Sempre que possível, evitar a afetação das espécies da flora RELAPE pelas ações de construção das
diferentes infraestruturas do projeto e ainda pelas ações de manutenção.
117. Reduzir a velocidade dos veículos e otimizar as passagens hidráulicas para permitirem a passagem de
fauna, com vista a evitar o atropelamento dos animais.
118. Vigiar a colonização da área por espécies exóticas e invasoras.
119. Face à presença de várias espécies exóticas invasoras na área do projeto, devem ser tomadas as
necessárias precauções para evitar o transporte para outros locais de terras contaminadas, de
propágulos e de sementes destas plantas.
120. O corte de espécies exóticas invasoras não deve ser realizado durante a época de produção e
dispersão de sementes. Todos os restos destas plantas cortados devem ser transportados de forma
isolada para local adequado onde sejam eliminados de forma eficaz. As intervenções em terras onde
estas espécies estão presentes devem ser objeto de decapagem da camada superficial do solo, até à
profundidade onde se verifique a presença de sementes/raízes no solo. Estas terras devem ser
eficazmente eliminadas e nunca reutilizadas.
121. Na recuperação das áreas intervencionadas deve ser tido especial cuidado com as espécies exóticas e
invasoras, eliminando-as se estiverem presentes nas áreas a recuperar e não utilizando terras onde
estas estavam presentes.
122. Para os elementos arqueológicos Fr32, Salgueiral, Sepultura 1 e FR33, Salgueiral, Sepultura 2, deve
ser criado um perímetro de salvaguarda com 5 m, para proteção, quer durante a fase de construção,
quer de exploração.
FASE DE EXPLORAÇÃO
123. No troço de rio imediatamente a jusante da secção da barragem Redonda das Olgas, deve ser
garantida a libertação de um regime de caudais ecológicos (RCE) com vista a permitir que a referida
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Massa de Água possa atingir o potencial ecológico bom e que o mantenha, de acordo com os objetivos
da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março.
Os valores de caudais a libertar devem obedecer ao abaixo definido, o qual deve ser objeto de
monitorização, de modo a avaliar a eficácia do mesmo.
Caudais para libertação a jusante de Barragem Redonda das Olgas.
Out
Q (l/s)

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1,00 7,00 7,00 27,00 27,00 27,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Média
9,00

124. Criação de sistemas de aviso de rega que promovam uma adequação dos volumes de rega às
necessidades hídricas das culturas – condução da rega.
125. Adequação dos procedimentos na rega por gravidade, no sentido de otimizar o volume de água
utilizado pelas plantas.
126. Adequação dos procedimentos na rega localizada, no sentido de otimizar o volume de água utilizado
pelas plantas.
127. Dinamizar ações de sensibilização junto da comunidade regante, no sentido de promover o abandono
do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas, uma vez que através da implementação do
projeto será disponibilizada água superficial.
128. Promover as boas práticas agrícolas, de modo a reduzir a carga de agroquímicos nos recursos hídricos
subterrâneos.
129. Sensibilização dos agricultores para a utilização controlada e devidamente sustentada de fertilizantes
e pesticidas.
130. Devem ser seguidas as boas práticas agrícolas de conservação do solo e as regras básicas do regadio
para minimizar a possibilidade de ocorrência de fenómenos de erosão.
131. A rega por canhão deve ser sempre evitada.
132. Sensibilização ambiental dos agricultores para as boas práticas agrícolas, designadamente ao nível da
conservação das linhas de água que atravessam as parcelas agrícolas e suas margens, bem como ao
nível do uso adequado de agroquímicos.
133. Colocar informação em redor da albufeira, nos acessos, explicando o perigo das espécies de peixes
exóticas e referindo a necessidade de licença para a sua introdução, e a proibição relativa a espécies
invasoras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 92/2019.
134. Realizar ações de formação dos agricultores para uma utilização racional, controlada e devidamente
sustentada de fertilizantes e pesticidas. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais
sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e
em zonas de vegetação autóctone.
135. Estabelecer ações de controlo da utilização de fertilizantes e pesticidas, de modo a não comprometer
a qualidade da água resultante das escorrências dos blocos de rega.
136. Sensibilizar os agricultores para a conservação das linhas de água e galerias ripícolas que atravessam
as parcelas agrícolas e as suas margens, bem como para a relevância da manutenção de vegetação
espontânea nos corredores entre as linhas de plantação de vinha, olival ou amendoal.
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137. Sensibilizar os agricultores para a manutenção de cortinas arbóreas e arbustivas a ladear os caminhos
agrícolas, com vista à manutenção da biodiversidade florística.
138. Evitar a realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas, nas principais linhas
de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, numa largura de pelo menos 10 m.
139. Limitar as operações agrícolas ao período diurno, evitando a afetação/mortalidade de fauna em
repouso durante o período noturno.
140. Utilizar como sistema rega a gota-a-gota, em detrimento dos “center pivot”.
141. Manter as culturas existentes, que têm resiliência face à escassez de água.
142. Cumprir as boas práticas agrícolas e de gestão da água.
143. Cumprir a faixa de proteção das principais linhas de água, não exercendo atividade agrícola e
garantindo a salvaguarda das espécies ripárias presentes.
144. Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a
dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, nunca
excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.
145. Manter a aplicação/execução “Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras
(PGCEEVI)”, a apresentar e objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do
mesmo.
146. Manter a aplicação/execução do “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)” a
apresentar e objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
147. Manter a aplicação/execução do “Projeto de Integração Paisagística da Barragem das Olgas
(PIRPBO)”, a apresentar e objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do
mesmo.
148. Manter a aplicação/execução do “Plano para a Gestão da Vegetação na Faixa de Proteção/Servidão
do Adutor Principal”, a apresentar e objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores
do mesmo.
149. A entidade gestora deve realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e
patrimoniais nas áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão beneficiários dos
blocos de rega.
150. Criação de um modelo de gestão do património histórico-cultural da área de regadio com a conceção
de estratégias de educação e sensibilização dos intervenientes para a sua salvaguarda e preservação.
151. Neste modelo deve ser desenvolvida uma carta do património com base no presente inventário, em
permanente atualização, concebida enquanto instrumento operativo para utilização de proprietários,
agricultores e demais intervenientes no processo do regadio, de forma a serem clara e facilmente
identificados os elementos patrimoniais a salvaguardar e os elementos chave constituintes da
paisagem rural (como os muros e os socalcos), para que as práticas agrícolas possam ser desenvolvidas
respeitando a preservação da identidade histórico-cultural existente.
152. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas do
projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização
atualizada dos elementos patrimoniais.
153. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam
alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, deve ser assegurado o acompanhamento
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arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de
construção, quando aplicáveis.
154. Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega terciária, deve ser
fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta carta com a localização atualizada dos
elementos patrimoniais e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção,
quando aplicáveis.
155. Se na fase de exploração forem detetados vestígios arqueológicos inéditos, ficam o respetivo
promotor/beneficiário obrigados a comunicar de imediato à administração do Património Cultural
essa ocorrência, para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de
minimização a implementar.
156. Sensibilizar os agricultores para a necessidade de seleção preferencial de culturas e de práticas
culturais menos consumidoras de água, tendo em conta que a longo prazo e num contexto de
alterações climáticas, as disponibilidades de água vão diminuir.
FASE DE DESATIVAÇÃO
157. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor,
deve ser apresentada, no último ano de exploração do projeto, a solução futura de ocupação da área
de implantação dos projetos após a respetiva desativação.
Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, um plano
pormenorizado, contemplando nomeadamente:


A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o
quadro legal então em vigor;



As ações de desmantelamento e obra;



O destino a dar a todos os elementos retirados;



A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
Medidas de compensação
1. Implementar o projeto de compensação ao abate de sobreiros a realizar decorrente das ações de
concretização das infraestruturas do projeto, de acordo com o preconizado no parecer a emitir pelo
ICNF.
Programas de monitorização
Recursos hídricos
A.

Aspetos transversais
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A necessidade de pesquisa de pesticidas, específicos para a região do Aproveitamento Hidroagrícola, devese à perspetivada aplicação de produtos fitofarmacêuticos nas atividades agrícolas. A monitorização da
salinidade, através do indicador SAR (Relação de Absorção de sódio), tem como objetivo a prevenção da
possibilidade de salinização dos solos agrícolas.
Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo têm de ser atualizados de acordo com as normas
nacionais e internacionais publicadas, nomeadamente sendo realizados ao abrigo da Diretiva
n.º 2000/60/CE (transposta para o direito nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e terão
igualmente de obedecer ao estipulado na Diretiva n.º 2009/90/CE, transposta para direito interno através
do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
As análises dos parâmetros físico-químicos devem ser realizadas, preferencialmente, em laboratórios
acreditados, não só na norma com os requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e
calibração (NP EN ISO/IEC 17025:2018), mas sobretudo em laboratórios acreditados para os métodos de
análise de cada parâmetro e para a matriz de águas naturais doces.
Devem ser tidos em atenção os limites de quantificação dos métodos de análise a adotar. Para esse efeito,
deve ter-se em consideração o disposto no n.º 2, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho:
o limite de quantificação a adotar deve ser igual ou inferior a 30 % da norma de qualidade ambiental e/ou
valor paramétrico definido em legislação e/ou limiar definido no âmbito dos Planos de Gestão de Região
Hidrográfica, adotando-se sempre os limites de quantificação mais restritivos.
As campanhas de monitorização devem ser efetuadas através de recolha manual em recipientes próprios,
sendo as amostras acondicionadas e transportadas para laboratório devidamente refrigeradas.
Os equipamentos a utilizar para determinação dos parâmetros “in situ”, devem ser devidamente calibrados
e em cada dia de amostragem serem verificados, com recurso a soluções padrão ou a equipamentos
primários devidamente calibrados.
Os resultados do programa de monitorização devem ser enviados em formato digital (ficheiro excel
editável), com uma periodicidade trimestral (parâmetros físico-químicos, microbiológicos e outros
poluentes), anual/bienal (dependendo dos elementos biológicos), de acordo com o seguinte modelo:
Contrato de concessão n.º_____
Recolha de amostra por:______________________ Laboratório:__________
Ano:____ Local:__________ Estação de amostragem n.º:__________ Coordenadas (ETRS89 PT
TM06)_________
Data

Hora

Condições
Método
Limite de
meteorológicas analítico quantificação

Incerteza
de
medição

Limite
de
deteção

Parâmetro
1
(unidades)

……

B. Fase de pré-construção (caracterização da situação de referência)
Caracterizar a situação de referência (situação atual sem o empreendimento e previamente a qualquer
intervenção no terreno) identificando as massas de água afetadas e limítrofes (número de massas de água
afetadas e localização), a referência à análise de risco das mesmas massas (ponto 7 do artigo 4.º da DQA –
Diretiva Quadro da Água), a tipologia dos cursos de água presentes nas massas de água e a caracterização
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do estado ecológico recorrendo a informação bibliográfica, aos dados produzidos no âmbito da
implementação da DQA e através de campanhas de amostragem e análise dos elementos de qualidade
ecológica referenciados no anexo V da DQA.
Os elementos produzidos devem ser apresentados em anexo na sua forma bruta e analisados recorrendo
às ferramentas oficiais de avaliação do estado/potencial ecológico ou, caso as ferramentas de avaliação não
se encontrem disponíveis, recorrendo às figuras legais em vigor, à bibliografia da especialidade e opinião
pericial.
 Locais de monitorização
Pontos de amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PA1

Montante – ribeira de
Brunhais

77860,5; 183774,7

PA2

Montante – ribeira Vimeiro

77678,88; 181493

PA3

Jusante – ribeira Redonda

76867,1; 183422,1

PA4

Mais jusante – ribeira
Redonda

Localização a definir – cerca
de
4 km a jusante da albufeira
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 Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Parâmetros

Unidades

Alcalinidade Total

mg/L CaCO3

Azoto Amoniacal

mg/L NH4

Azoto Total

mg/L N

Carbono Orgânico Total

mg/L C

CBO5

mg/L O2

Condutividade a 20ºC
Fósforo Total

µS/cm a 20ºc
mg/L P

Fosfatos (Ortofosfatos)

mg/L PO4

Nitratos

mg/L NO3

Nitritos

mg/L NO2

Oxigénio dissolvido

Frequência

Quatro amostragens
por ano (verão;
outono; inverno e
primavera). Uma das
amostragens deve
coincidir com a
amostragem
dos
elementos
biológicos

mg/L O2
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Escala
Sorensen

pH
Temperatura

ºC

Amoníaco

mg/L NH3

Sólidos Suspensos Totais
Taxa de
oxigénio
Microbiologia
Outros Poluentes

saturação

mg/L
de

% sat O2

Escherichia Coli

UFC/100mL

Enterococos Intestinais

UFC/100mL

Hidrocarbonetos totais

mg/L

Macroinvertebrados bentónicos
Elementos
Biológicos

Fitobentos
Fauna Piscícola

Primavera

River Habitat Survey *
Elementos
Hidromorfológicos Hidrologia

* somente nas estações de jusante.
 Periodicidade: anual.
C. Fase de construção
Manter o programa de monitorização definido na fase de pré-construção no que diz respeito aos elementos
e locais a monitorizar, podendo existir uma otimização no que respeita à localização das estações de
amostragem. A amostragem deve ser realizada todos os anos com a frequência mínima idêntica à definida
para a fase de pré-construção. A frequência deve ser aumentada para os elementos relevantes e de acordo
com as especificações das intervenções em curso.
 Locais de monitorização
Pontos de
amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PA1

Montante – ribeira de Brunhais

77860,5;183774,7

PA2

Montante – ribeira Vimeiro

77678,88;181493

PA3

Jusante – ribeira Redonda

76867,1;183422,1

PA4

Mais jusante – ribeira Redonda

Localização a definir – cerca de
4 km a jusante da albufeira

 Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Parâmetros

Físico-químicos

Alcalinidade Total

Unidades
mg/L CaCO3

Frequência
Quatro amostragens por ano (verão;
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Azoto Amoniacal

mg/L NH4

Azoto Total

mg/L N

Carbono Orgânico Total

mg/L C

CBO5

mg/L O2

Condutividade a 20ºC

µS/cm a 20ºc

Fósforo Total

mg/L P

Fosfatos (Ortofosfatos)

mg/L PO4

Nitratos

mg/L NO3

Nitritos

mg/L NO2

Oxigénio dissolvido

mg/L O2

pH

Escala Sorensen

Temperatura

ºC

Amoníaco

mg/L NH3

Sólidos Suspensos Totais
Taxa de
oxigénio
Microbiologia
Outros Poluentes

outono; inverno e primavera)

saturação

mg/L
de

% sat O2

Escherichia Coli

UFC/100mL

Enterococos Intestinais

UFC/100mL

Hidrocarbonetos totais

mg/L

Macroinvertebrados bentónicos
Elementos
Biológicos

Fitobentos
Fauna Piscícola

Elementos
Hidromorfológicos

Primavera

River Habitat Survey *
Hidrologia

* somente nas estações de jusante e no 1º ano de construção.
 Periodicidade: anual.

D. Fase de exploração
Os princípios definidos para o programa de monitorização podem ser objeto de revisão durante a sua
vigência, sempre que exista evolução das necessidades das utilizações ora existentes, concessão de novos
títulos de utilização ou ainda melhoria do conhecimento dos impactes da exploração sobre o estado
quantitativo, químico e ecológico das massas de água influenciadas pela albufeira.
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Na fase de exploração o programa de monitorização funcionará como programa de autocontrole e
permitirá obter informação necessária para otimizar as medidas de mitigação de modo a atingir o Bom
Estado nos troços de rio a montante da albufeira e o Bom Potencial Ecológico nas albufeiras e troços de rio
a jusante, de acordo com os objetivos da Lei n.º 58/2005, de 29 dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006,
de 30 de março. Este programa de monitorização deve ser implementado em articulação com o programa
de monitorização do Regime de Caudais Ecológicos, de forma a evitar a duplicação de parâmetros e de
locais de amostragem. Por exemplo, podem alguns dos pontos de amostragem deste programa serem
coincidentes com os pontos a definir a jusante da barragem no âmbito da implementação do programa de
monitorização do Regime de Caudais Ecológicos.
D.1 Linhas de água a montante e a jusante da Barragem
 Locais de monitorização
Pontos de amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PA1

Montante – ribeira de
Brunhais

77860,5;183774,7

PA2

Montante – ribeira Vimeiro

77678,88;181493

PA3

Jusante 1 – ribeira Redonda

76867,1;183422,1

PA4

Jusante 2 – ribeira Redonda

Localização a definir – cerca de 4
km a jusante da albufeira

PA5

Jusante 3 – ribeira Redonda

Localização a definir de modo
permitir a otimização da
monitorização do RCE

 Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Parâmetros

Unidades

Alcalinidade Total

mg/L CaCO3

Azoto Amoniacal

mg/L NH4

Azoto Total

mg/L N

Carbono Orgânico Total

mg/L C

CBO5

mg/L O2

Condutividade a 20ºC
Fósforo Total

µS/cm a 20ºc

Quatro amostragens por ano (verão;
outono; inverno e primavera)

mg/L P

Fosfatos (Ortofosfatos)

mg/L PO4

Nitratos

mg/L NO3

Nitritos

mg/L NO2

Oxigénio dissolvido

Frequência

mg/L O2
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Escala
Sorensen

pH
Temperatura

ºC

Amoníaco

mg/L NH3

Sólidos Suspensos Totais

mg/L

Taxa de saturação de oxigénio
Microbiologia
Outros Poluentes

% sat O2

Escherichia Coli

UFC/100mL

Enterococos Intestinais

UFC/100mL

Hidrocarbonetos totais

mg/L

Macroinvertebrados bentónicos***
Elementos
Biológicos

Fitobentos***
Fauna Piscícola ***

Primavera

River Habitat Survey **
Elementos
Hidromorfológicos Hidrologia

* em função dos resultados obtidos, avaliar pertinência de monitorização.
** somente nas estações de jusante no 1º e 5º anos.
*** bienal.
D.2

Albufeira da barragem Redonda das Olgas – ponto central (amostra integrada)
 Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Parâmetros

Unidades

Alcalinidade Total

mg/L CaCO3

Azoto Amoniacal

mg/L NH4

Azoto Total

mg/L N

Carbono Orgânico Total

mg/L C

CBO5

mg/L O2

Condutividade a 20ºC

µS/cm a 20ºc

Fósforo Total

mg/L P

Fosfatos (Ortofosfatos)

mg/L P

Nitratos

mg/L NO3

Nitritos

mg/L NO2

Oxigénio dissolvido

Frequência

Seis amostragens por ano
(primavera; 3x verão; outono e
inverno)

mg/L O2
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Escala
Sorensen

pH
Temperatura

ºC

Amoníaco

mg/L NH3

Profundidade de Secchi

m

Sólidos Suspensos Totais

mg/L

Taxa de saturação de oxigénio

% sat

Perfil de Temperatura

ºC

Perfil de Oxigénio

mg/L O2

Perfil de Taxa de saturação de
oxigénio

% sat O2

Perfil de pH

Escala
Sorensen

Perfil de Condutividade

µS/cm a 20ºC
μg/L

Clorofila a
Elementos
Biológicos

Composição
fitoplantónica

Outros poluentes

Elementos
apoio

e

quantificação

Biovolume fitoplantónico

mm3/L

Alumínio (dissolvido e total)

µg/L Al

Arsénio (dissolvido e total)

µg/L As

Cádmio (dissolvido e total)

µg/L Cd

Chumbo (dissolvido e total)

µg/L Pb

Zinco (dissolvido e total)

µg/L Zn

Cobre (dissolvido e total)

µg/L Cu

Crómio (dissolvido e total)

µg/L Cr

Ferro (dissolvido e total)

µg/L Fe

Lítio (dissolvido e total)

µg/L Li

Manganês (dissolvido e total)

µg/L Mg

Níquel (dissolvido e total)

µg/L Ni

Sulfatos

mg/L SO4

Cloretos

mg/L Cl

de Carbono Orgânico Dissolvido *
Dureza Total *

Quatro amostragens por ano
(verão; outono; inverno e
primavera)

mg/L C
mg/L CaCO3
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Cálcio dissolvido *

mg/L Ca

Magnésio dissolvido *

mg/L Mg

Sódio dissolvido *

mg/L Na

* Aplicável apenas para a determinação de metais na forma dissolvida.
A monitorização deve ser efetuada em amostra integrada em profundidade da zona eufótica da
albufeira. Os parâmetros oxigénio (mg/L O2 e %saturação O2), pH e condutividade correspondem a
amostra subsuperficial.
 Periodicidade: anual, durante os primeiros 3 anos; posteriormente, de 3 em 3 anos.
D.3

Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel
 Locais de monitorização
Pontos de amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PQA1

Montante – afluente do
Tua

75770,40;185727,40

PQA2

Jusante – afluente do Tua

72879,05;186049,10

PQA3

Montante – ribeira da
Cabreira

73049,82;180461,40

PQA4

Jusante – ribeira Redonda

72000,20;184556,30
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 Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Parâmetros
Azoto Amoniacal

Físico-químicos

Unidades
mg/L NH4

Azoto Total

mg/L N

CBO5

mg/L O2

Condutividade a 20ºC
Fósforo Total

Frequência

µS/cm a 20ºc

Quatro amostragens por ano (verão;
outono; inverno e primavera)

mg/L P

Fosfatos (Ortofosfatos)

mg/L P O4

Nitratos

mg/L NO3
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Nitritos

mg/L NO2

Oxigénio dissolvido

mg/L O2

pH

Escala Sorensen

Temperatura

ºC

Sólidos Suspensos Totais
Taxa de
oxigénio

saturação

mg/L
de

% sat O2
Duas amostragens:

Outros poluentes

Salinidade

Pesticidas/Substâncias
individuais *

µg/L

- No início do período húmido após as
primeiras chuvas;
- No período de um mês após o início
da aplicação

Sódio

mg/L Na

Cálcio

mg/L Ca

Magnésio

mg/L Mg

Duas amostragens (primavera e outono)

* De acordo com os pesticidas especificamente utilizados.
 Periodicidade: anual, durante os primeiros 3 anos; posteriormente, de 3 em 3 anos.
Regime de caudais ecológicos (RCE)
Para avaliar a eficácia do regime de caudais ecológicos definido, deve ser implementado o programa de
monitorização estabelecido no quadro seguinte.
As campanhas semestrais de amostragem devem incluir os períodos mais críticos, nomeadamente: a
primavera (época das migrações reprodutivas), o verão (escassez hídrica) e o outono (época de
recolonização e migração).
Programa de Monitorização para avaliação da eficácia do RCE.
Período

Programa de Monitorização
 Definir no troço do curso de água a jusante barragem Redonda das Olgas,
considerado fortemente modificado, 3 locais de amostragem;
 Inventariar e caracterizar os habitats aquáticos no referido troço do curso de água
em causa;
 Medir com registo em contínuo os caudais ecológicos lançados;

Nos 2 primeiros anos

 Realizar uma campanha de amostragem anual, durante a primavera, de
macroinvertebrados e peixes em secções representativas e/ou críticas dos
habitats existentes no troço do curso de água a jusante, nos 3 locais de
amostragem definidos;
 Realizar campanhas de amostragem semestrais, nos 3 locais de amostragem
definidos, dos seguintes parâmetros físico-químicos: Temperatura, Percentagem
de Saturação de Oxigénio, Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência
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Química de Oxigénio (CQO), Condutividade, Alcalinidade, Dureza, pH, Sólidos
Suspensos Totais, Nitratos, Nitritos, Azoto Amoniacal, Azoto Total, Fósforo Total,
coincidindo a amostragem da primavera com as amostragens biológicas de
macroinvertebrados e peixes;
 Caracterizar, durante a primavera, as comunidades potenciais de peixes e
macroinvertebrados, recorrendo a 2 locais de amostragem a montante da
barragem em causa, tendo em conta a Tipologia de Rios em Portugal Continental
no âmbito da aplicação da Diretiva Quadro da Água. Se necessário recorrer a
afluentes do curso de água onde se localiza a barragem;
 Utilizar os Protocolos de Amostragem e Análise para os macroinvertebrados e
peixes estabelecidos pelo ex-INAG e em vigor.
Apenas num ano deste período (1º ano ou 2º ano) deve ainda:
 Caracterizar, nos finais da primavera/início do verão, a estrutura e composição da
galeria ripícola e do seu estado de conservação;
 Caraterizar, na primavera, a morfologia do troço do curso de água fortemente
modificado a jusante, nomeadamente, largura e profundidade do leito maior e
menor, estrutura e substrato do leito. Devem ser consideradas secções
transversais representativas do troço (mesohabitat), assim como secções críticas,
e efetuado o reconhecimento longitudinal do troço em análise;
 Aplicar o River Habitat Survey (RHS) ou a adaptação realizada pelo ex-INAG.
No final dos 2 anos deve ser apresentado um relatório com todos os elementos recolhidos e respetiva análise dos
mesmos, incluindo o registo dos caudais ecológicos lançados, otimizando a localização das estações que será
objeto de aprovação.
 Medir com registo em contínuo os caudais ecológicos lançados no troço de jusante
barragem Redonda das Olgas em causa;
 Realizar uma campanha de amostragem anual, durante a primavera, de
macroinvertebrados e peixes nas secções representativas e/ou críticas dos
habitats considerados no 1º e no 2º ano, e objeto de aprovação no âmbito do
relatório acima referido;

Nos 3º, 4º, 5º e 6º anos

 Realizar campanhas de amostragem semestrais, nos 3 locais de amostragem
definidos, dos seguintes parâmetros físico-químicos: Temperatura, Percentagem
de Saturação de Oxigénio, Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência
Química de Oxigénio (CQO), Condutividade, Alcalinidade, Dureza, pH, Sólidos
Suspensos Totais, Nitratos, Nitritos, Azoto Amoniacal, Azoto Total, Fósforo Total,
coincidindo a amostragem da Primavera com as amostragens biológicas de
macroinvertebrados e peixes;
 Utilizar os Protocolos de Amostragem e Análise para os macroinvertebrados e
peixes estabelecidos pelo ex-INAG e em vigor;
 Apresentar os relatórios anuais com os resultados obtidos, devendo integrar as
alterações propostas nos programas a desenvolver nos anos seguintes.

No 7º ano

 Medir, com registo em contínuo, os caudais ecológicos lançados no troço de
jusante em causa, da Barragem Redondas das Olgas;
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 Repetir a caracterização morfológica do troço do curso de água fortemente
modificado em causa, a jusante da Barragem Redondas das Olgas, efetuada nos 1º
e 2º anos deste programa;
 Repetir a inventariação e caracterização dos habitats aquáticos no troço de curso
de água fortemente modificado em causa, a jusante da Barragem Redondas das
Olgas;
 Realizar uma campanha de amostragem anual, durante a primavera, de
macroinvertebrados e peixes nas secções representativas e/ou críticas dos
habitats considerados no 3º ao 6º ano, inclusive;
 Realizar campanhas de amostragem semestrais, nos 3 locais de amostragem
definidos, dos seguintes parâmetros físico-químicos: Temperatura, Percentagem
de Saturação de Oxigénio, Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência
Química de Oxigénio (CQO), Condutividade, Alcalinidade, Dureza, pH, Sólidos
Suspensos Totais, Nitratos, Nitritos, Azoto Amoniacal, Azoto Total, Fósforo Total,
coincidindo a amostragem da primavera com as amostragens biológicas de
macroinvertebrados e peixes;
 Utilizar os Protocolos de Amostragem e Análise para os macroinvertebrados e
peixes estabelecidos pelo ex-INAG e em vigor;
 Caracterizar a estrutura e composição da galeria ripícola e o seu estado de
conservação;
 Verificar se foi atingido o bom potencial ecológico no troço de curso de água
fortemente modificado em causa, a jusante da Barragem Redondas das Olgas;
 Apresentar o relatório com os resultados obtidos.
a) Caso não tenha sido atingido o bom potencial ecológico:
 Adequar o regime de caudais ecológicos ao que vier a ser definido após a entrega
do relatório acima mencionado;

Nos anos seguintes

 Prosseguir a monitorização que foi efetuada no 3º ao 6º ano, inclusive, mais 5
anos. No 14º ano realizar a monitorização indicada para o 7º ano e reanalisar a
situação;
b) Caso tenha sido atingido o bom potencial ecológico:
 Efetuar de seis em seis anos o programa de monitorização que foi efetuado no 3º
ao 6º ano, inclusive;
 Quando se verificar alteração do bom potencial ecológico aplica-se o previsto na
alínea a).

Sistemas ecológicos - Habitats naturais
Este programa de monitorização, a implementar na fase de exploração, dirigido para os habitats naturais
nas áreas dos blocos de rega, na bacia da ribeira da Cabreira e no afluente do Tua que atravessa Vieiro,
deve ser coordenado entre os promotores do presente projeto e do projeto do Aproveitamento
Hidroelétrico de Foz-Tua (AHFT), para evitar situações de interferência, uma vez que a área em causa está
incluída na área de monitorização do AHFT.
A. Objetivos
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Dados os efeitos do projeto no sistema hidrológico da área, este plano tem por objetivo avaliar o seu estado
de conservação ao longo desta fase do projeto e, caso se verifique que este está a influenciar negativamente
os habitats, propor medidas de conservação/melhoria do habitat.
B. Âmbito
O plano deve incidir sobre os habitats 3130 - Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação
da Littorelletea uniflorae e/ou da Isoëto-Nanojuncetea, 3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano
com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion, 6220* - Subestepes de gramíneas e
anuais da Thero-Brachypodietea, 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da MolinioHoloschoenion, 6510 – Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis), 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
que são habitats associados a zonas húmidas ou linhas de água e que verão mais de 10 % da sua área afetada
pelo projeto. Os habitats 6220* e 91E0* são também considerados de conservação prioritária.
A área de estudo consistirá nas manchas destes habitats identificadas na área dos blocos de rega, na
envolvente da albufeira, no percurso da ribeira Redonda desde a barragem até à confluência com a ribeira
da Cabreira, na própria ribeira da Cabreira e no afluente do Tua que intersecta o bloco de rega de Vieiro. A
área de estudo e os habitats identificados no EIA podem servir de base.
C. Metodologia
Previamente ao fecho das comportas da barragem Redonda das Olgas as manchas dos habitats devem ser
alvo de uma avaliação do seu grau de conservação e cálculo do grau de cobertura das espécies indicadoras
e de outras espécies de interesse conservacionista identificadas.
Após o fecho das comportas as manchas devem ser visitadas duas vezes por ano, uma durante o período
de floração e outra fora deste período. Não se considera viável definir desde já meses específicos, pois nem
todas as espécies apresentam floração no mesmo período.
Nestas visitas deve voltar-se a avaliar-se o grau de conservação, a presença e a cobertura das espécies
indicadoras e identificadas, se possível, as ameaças a que estão sujeitos os habitats.
No final de cada dois anos de monitorização, deve ser efetuada uma análise da evolução do grau de
conservação e cobertura das espécies. Caso se verifique uma evolução negativa, devem ser propostas e
aplicadas medidas específicas de conservação, cuja eficácia deve ser avaliada nas monitorizações seguintes.
D. Período
O programa de monitorização deve ser realizado durante um período inicial de 6 anos, ao fim dos quais
deve ser avaliada a necessidade de continuação do mesmo.
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