PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Barragem Redonda das Olgas

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Direção-Geral do Património Cultural
Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves

Julho de 2021

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381

ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................1
2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ...............................................................................................4
3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO..........................................................................6
4. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO ................................................................................7
5. ANÁLISE ESPECÍFICA ............................................................................................................. 18
5.1. Recursos Hídricos ............................................................................................................. 18
5.2. Geologia .......................................................................................................................... 32
5.3. Usos do Solo; Ordenamento do Território; Sócioeconomia; Sistemas Ecológicos ................... 40
5.4. Agrossistemas .................................................................................................................. 51
5.5. Solos ............................................................................................................................... 54
5.6. Ambiente Sonoro .............................................................................................................. 56
5.7. Saúde Humana ................................................................................................................. 59
5.8. Paisagem ......................................................................................................................... 64
5.9. Património Cultural ........................................................................................................... 80
5.10. Alterações Climáticas ........................................................................................................ 97
6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS.......................................................... 102
7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA .................................................................................. 109
7.1. Exposições recebidas ...................................................................................................... 109
7.2. Comentários da CA ......................................................................................................... 111
8. CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 114
9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE
MONITORIZAÇÃO ................................................................................................................. 124

ANEXO I
ANEXO II

Implantação do projeto
Pareceres das entidades consultadas

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381

1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer técnico final do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) da "Barragem Redonda das Olgas", em fase de projeto de execução, sendo emitido pela
Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º 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.
Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), a Administração da Região
Hidrográfica do Norte (ARH Norte, integrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - APA), na
qualidade de Departamento competente para o licenciamento do referido projeto, comunicou ao
Departamento de Avaliação Ambiental da APA (APA/DAIA), que a documentação remetida pelo
proponente (Câmara Municipal de Vila Flor) encontrava-se em condições para possibilitar a realização do
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto da "Barragem Redonda das Olgas",
em fase de projeto de execução. Para o efeito, o proponente submeteu no módulo LUA (Licenciamento
Único Ambiental), alojado na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do
Ambiente, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), bem como o respetivo projeto.
O projeto da "Barragem Redonda das Olgas", sendo uma barragem de terra e face às suas características
em termos de altura, de volume e da área da albufeira, encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de
acordo com o definido nas disposições da subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), estando abrangido pelos limiares definidos
para o Caso geral da tipologia prevista na alínea g), n.º 10, do Anexo II:

10 - Projetos de infraestruturas
g) Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma
permanente (não incluídos no anexo I).
AIA obrigatória: Barragens de terra - altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1 hm3 ou albufeira
≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m.
Por sua vez, o Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, a beneficiar com a construção desta barragem,
localiza-se em área sensível, de acordo com o definido na subalínea iii), alínea a) do artigo 2.º deste
diploma legal, designadamente na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV),
classificado como Património Mundial pela UNESCO.
Consequentemente, mesmo não sendo atingido o limiar definido para Áreas sensíveis da tipologia
prevista na alínea c), n.º 1, do Anexo II, que determina a sujeição objetiva a procedimento de AIA

1 — Agricultura, silvicultura e aquicultura
c) Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem
AIA obrigatória: ≥ 700 ha
considerando a sua localização em área sensível, bem como o facto de constituir o motivo para
necessidade de construção desta barragem, sendo que à concretização do projeto de regadio, pela sua
natureza, estão associados impactes que importa avaliar, o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel foi incluído no âmbito do presente procedimento de AIA.
No que se refere à conduta adutora, a sua implantação está também prevista para a Zona Especial de
Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), definindo o mencionado diploma o seguinte limiar que
determina a sujeição objetiva a procedimento de AIA para Áreas sensíveis desta tipologia de projeto,
prevista na alínea j), n.º 10, do Anexo II:
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10 - Projetos de infraestruturas
j) Construção de aquedutos e adutoras
AIA obrigatória: ≥ 2 km e Ø ≥ 0,6 m
Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 (na sua atual
redação), a autoridade de AIA competente é a APA, I.P. .
Este procedimento de AIA teve início a 20 de outubro de 2020, data em que se considerou estarem
reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo.
Assim, através do ofício n.º S061677-202010-DAIA.DAP, de 27/10/2020, a APA, I.P. na qualidade de
autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade
com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte),
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Administração Regional de Saúde do
Norte, I.P. (ARS Norte), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN).
Na sequência deste ofício, o ICNF transmitiu que não iria integrar a CA, referindo que o projeto " (…)
abrange uma área muito reduzida na periferia de uma “Área sensível”, sob o ponto de vista da
conservação da natureza (subalíneas i) e ii) da alínea a) do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na
sua redação atual) – o Parque Natural Regional do Vale do Tua – que não está sob gestão do ICNF, por
força de ser uma área protegida de âmbito regional. Face à informação disponível, não é possível prever
a existência de impactes significativos sobre Valores naturais classificados no âmbito das (…)" Diretivas
Aves e Habitats. Transmitiu assim que, "Na esteira do referido, no procedimento em causa considera-se
que a representação na CA para efeitos do fator ambiental “Sistemas ecológicos” poderá ser assegurada
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente, ou pela Agência
de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, enquanto entidade gestora da Área Sensível em causa."
Deste modo, face ao manifestado pelo ICNF, a APA, I.P. solicitou à CCDR Norte que assegurasse também
a análise do fator "Sistemas Ecológicos", atendendo às suas competências em matéria de conservação da
natureza.
Assim, excetuando o ICNF, os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a
CA, são os seguintes:











APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros
APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso
APA/ARH Norte – Eng.ª Maria do Rosário Ferreira
DGPC – Dr. João Marques
LNEG – Dr. Narciso Ferreira
CCDR Norte – Arq.ª Rosário Magalhães
DGADR – Eng. Manuel Franco Frazão; Eng.ª Isabel Loureiro
ARS Norte – Eng.ª Helena Maltês, posteriormente substituída pela Eng.ª Gabriela Rodrigues
APA/DCLIMA - Eng.ª Patrícia Gama
ISA/CEABN – Arq. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de junho de 2020, é da responsabilidade da empresa
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, tendo sido elaborado entre setembro de 2019 e junho de 2020. É
composto pelos seguintes volumes:
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Resumo Não Técnico
Relatório
Volume 1 – Peças Escritas
Volume 2 – Peças Desenhadas
Relatórios Técnicos



Proposta de Regime de Caudais de Manutenção Ecológica

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:




EIA e RNT reformulados, datados de março de 2021, em resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais, incorporando diretamente nos respetivos volumes os esclarecimentos, alterações e
elementos adicionais solicitados
Elementos Complementares, datado de maio de 2021

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução.
O presente Parecer tem por objetivo apresentar todos os aspetos de caráter técnico que se consideram
relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de
decisão quanto ao projeto em causa.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adotada pela CA para a avaliação da "Barragem Redonda das Olgas", foi a seguinte:








Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para
apresentação do projeto e do EIA.
Análise da conformidade do EIA.
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais –
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização
[Geral; Recursos Hídricos; Sistemas Ecológicos; Ordenamento do Território; Uso do Solo;
Socioeconomia; Saúde Humana; Afetação da Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro
Vinhateiro (ADV); Paisagem; Património Cultural; Alterações Climáticas]. Foi ainda solicitada a
reformulação do Resumo Não Técnico.
Declaração da conformidade do EIA a 12 de abril de 2021.
Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente a Aspetos Gerais e do
Projeto e aos fatores Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia, Socioeconomia, Solos,
Paisagem e Património cultural, assim como relativamente à Afetação da Zona Especial de
Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV). Esta informação foi apresentada em 6 de maio
de 2021.
Solicitação de parecer externo: 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).
As pronúncias recebidas encontram-se em anexo, tendo sido analisadas e integradas no presente
Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisada em capítulo
próprio.
Foi ainda obtido o contributo da APA/DGA/DAR-Ruído, o qual foi analisado e integrado no








presente Parecer, no âmbito da apreciação efetuada referente ao Ambiente Sonoro.
Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 19 de abril a
28 de maio de 2021.
Visita ao local, efetuada em 14 de maio de 2021, tendo estado presentes os representantes da
CA (APA, CCDR Norte, DGADR), da Câmara Municipal de Vila Flor, da empresa que elaborou o
EIA e do projetista.
Análise técnica do EIA e respetiva informação adicional e complementar, bem como a consulta
dos elementos do projeto de execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais
foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim:
 a APA/ARH Norte sobre Recursos Hídricos
 a DGPC sobre Património Cultural
 o LNEG sobre Geologia
 a CCDR Norte sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, Sócioeconomia, Sistemas
Ecológicos
 a DGADR sobre Aspetos técnicos do projeto (Agrossistemas) e Solos
 a ARS Norte sobre Saúde Humana
 a APA/DCLIMA sobre Alterações Climáticas
 o ISA/CEABN sobre Paisagem
Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto
e da área de implantação do mesmo.
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Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes.
Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. Análise
específica, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública,
8. Conclusão, 9. Condicionantes, Elementos a apresentar, medidas de minimização e planos de
monitorização.
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA do projeto da "Barragem Redonda das Olgas".
A Barragem Redonda das Olgas, tem implantação prevista na ribeira Redonda, cerca da cota (458), sendo
parte integrante do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, situado na envolvente da povoação de
Freixiel.
Este aproveitamento hidroagrícola tem vindo a ser estudado e promovido pela Câmara Municipal de Vila
Flor, tendo sido desenvolvidas diversas etapas conducentes à sua concretização.
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.
Assim, o PNRegadios abrange intervenções em áreas de regadio (novos, reabilitação e modernização e
reforços de bombagem) fazendo uso das iniciativas comunitárias recentes para promover o investimento
produtivo e as respetivas condições de financiamento, através de financiamentos contratados pelo
Governo Português junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa (CEB).
O PNRegadios foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 133/2018, de 20 de
setembro, tendo sido criado com o objetivo de definir a estratégia de financiamento do regadio no
território nacional, no período 2014-2023. Constitui um importante instrumento de investimento e
desenvolvimento do país, designadamente dos territórios rurais, tendo em conta que, até 2022,
absorverá um investimento que se traduzirá em mais 95 mil hectares de regadio e na criação de mais de
10 mil novos postos de trabalho permanentes.
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.
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4. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada, fundamentalmente, dos elementos apresentados no
âmbito do procedimento de AIA do projeto "Barragem Redonda das Olgas".
De acordo com as divisões territoriais de Portugal, 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-osMontes. 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, 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.
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).
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Figura 1 - Enquadramento territorial do projeto
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]

Assim, a Barragem Redonda das Olgas é a origem de água que irá possibilitar o regadio dos terrenos
existentes nas áreas marginais à ribeira Redonda. O projeto de execução fixou o Nível de Pleno
Armazenamento (NPA) à cota 479,0. A esta cota, a área inundada é de 25 km 2 e o volume armazenado
de 1,91 hm3. O nível de máxima cheia (NMC) na albufeira está à cota 480,01.
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A área a beneficiar é composta por uma rede de rega gravítica, embora com abastecimento de água sob
pressão, que se organiza em dois blocos – Freixiel e Vieiro – com 570 ha (412 ha no bloco de Freixiel e
158 ha no bloco de Vieiro). Para tal, para além da rede de rega, o projeto integra, ainda, as seguintes
infraestruturas:





A barragem Redonda das Olgas;
Um adutor com 4 322 m de extensão, enterrado;
Uma estação de filtração, localizada a 1 172 m a jusante da barragem;
A rede viária num total de 10,3 km de caminhos agrícolas a intervencionar.

Os caminhos a intervencionar compreendem, ainda, caminhos de acesso à barragem, de acesso à câmara
de manobras da descarga de fundo e tomada de água e, ainda, o restabelecimento dos caminhos
interferidos pela albufeira.
O Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel desenvolve-se a cerca de 9 km (para poente) de Vila Flor,
integrando principalmente terrenos de várzeas nas proximidades das povoações de Freixiel e Vieiro, nas
margens da ribeira Redonda e outras linhas afluentes, das quais se destacam a ribeira do Pilão e a ribeira
da Cabreira.
BARRAGEM E ALBUFEIRA
A construção da barragem e criação da respetiva albufeira, assim como a instalação do adutor e das
condutas de rega, implica a submersão de alguns troços de caminhos agrícolas.
O perfil-tipo da barragem é de aterro de solos essencialmente arenosos, com cortina impermeabilizante
interior de betão betuminoso. A altura máxima da barragem acima do terreno natural é de 22 m e, acima
do plano de fundação, de 26 m.
O coroamento, localizado à cota 481,5, tem uma largura de 7,0 m e um desenvolvimento de cerca de
345 m, sendo o seu traçado retilíneo.
O talude de montante é protegido por uma camada de enrocamento arrumado. O talude de jusante tem
um revestimento semelhante, com menor espessura.

Figura 2 - Perfil-tipo da barragem Redonda das Olgas
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]
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Sistematizadamente, as principais características da barragem e respetiva albufeira são as seguintes:
ALBUFEIRA
Nível de pleno armazenamento (NPA) ___________ (479)
Nível de máxima cheia (NMC); T=2000 anos ______ (480)
Nível mínimo de exploração ____________________ (467)
Capacidade total da albufeira (NPA) _____________ 1,90 hm3
Capacidade útil da albufeira____________________ 1,80 hm3
Superfície inundada (NPA) _____________________ 265 768 m2
BARRAGEM
Solução tipo ________________________________ Aterro com núcleo de betão betuminoso
Folga em relação ao NPA ______________________ 2,50 m
Folga em relação ao NMC _____________________ 1,50 m
Comprimento do coroamento da barragem _______ 360 m
Cota do coroamento __________________________ (481,50)
Altura máxima da barragem acima do leito _______ 22 m
Altura máxima da barragem acima da fundação ___ 26 m
Largura do coroamento da barragem ____________ 7,0 m
Inclinação do paramento de montante ___________ 1/2,50 (V/H)
Inclinação do paramento de jusante _____________ 1/2,50 (V/H)
DESCARREGADOR DE CHEIAS
Localização _________________________________ Margem esquerda
Tipo _______________________________________ Em canal, com soleira tipo labirinto e
bacia de dissipação tipo IV do BUREC
TOMADA DE ÁGUA
Solução ____________________________________ Conduta instalada na galeria de desvio
provisório (o mesmo circuito que a
descarga de fundo) com uma torre de
tomada a montante
Número de tomadas de água __________________ 2
Cota da soleira da tomada _____________________ (465,50 e 473,00)
Diâmetro da conduta _________________________ 700 mm
Comprimento da galeria _______________________ 107 m

Os materiais a empregar nos maciços estabilizadores do corpo da Barragem Redonda das Olgas serão
obtidos a partir da exploração de manchas de empréstimo localizadas dentro do perímetro a inundar pela
futura albufeira da Barragem. Os materiais correspondem aos solos aluvio-coluvionares e ao horizonte de
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alteração do maciço granítico que, atendendo às respetivas características geotécnicas e localização,
foram sistematizados em 6 manchas de empréstimo – A a F – todas localizadas abaixo da cota do NPA de
projeto (479,00), e acima da cota (465,40) do nível de água na albufeira para a cheia de
dimensionamento do desvio provisório (T=20 anos). Os volumes exploráveis ascendem os 276 000 m 3,
perfazendo, por excesso, as necessidades de material para os aterros estabilizadores.
Os materiais a obter fora da área da futura albufeira correspondem aos materiais rochosos para os
enrocamentos de proteção, às britas para os drenos e às areias para os filtros, que serão provenientes de
pedreiras em exploração, nomeadamente da pedreira Capsfil, a menos de 2 km do eixo da barragem, na
Curva da Nogueira.
A cortina de betão betuminoso a aplicar no interior da barragem Redonda das Olgas será fabricada com
betão B60 a B65, agregados graníticos e filler. Os materiais das zonas de transição que confinam com a
cortina de betão betuminoso proveem de rocha sã, sendo constituídos por mistura de seixo e areia, sem
finos.
A implantação da barragem requer o saneamento de solos e do horizonte mais descomprimido do maciço
rochoso, assegurando o correto e adequado encastramento do núcleo e dos maciços estabilizadores. Os
órgãos hidráulicos serão fundados em maciço rochoso com as adequadas características geotécnicas.
As características de fracturação do maciço, a oxidação das paredes das fraturas ou mesmo do próprio
maciço, bem como as permeabilidades mais elevadas registadas em alguns trechos motivaram a definição
de um tratamento de impermeabilização para a fundação. Preconizou-se, pois, a realização do tratamento
de impermeabilização por injeção de caldas de cimento, de forma a assegurar a estanquidade da
fundação.
O descarregador de cheias da Barragem Redonda das Olgas será implantado na margem esquerda e será
constituído por: soleira descarregadora tipo labirinto, com dois módulos, com crista à cota do NPA (479);
canal de descarga; bacia de dissipação de energia, do tipo IV, do BUREC.
A obra de desvio provisório inclui as pré-ensecadeiras de montante e jusante, a ensecadeira incorporada
no corpo da barragem, a galeria e sua seção de entrada, e a estrutura de dissipação a jusante.
As dimensões da galeria foram definidas de modo a ser visitável em fase de exploração e a acomodar a
conduta de descarga de fundo, deixando o espaço livre necessário às eventuais operações de substituição
de trechos da conduta.
O circuito hidráulico da descarga de fundo, que resulta da adaptação em segunda fase do desvio
provisório, e em parte comum ao da tomada de água, é constituído por:






Grade grossa de betão à entrada;
Grade fina de proteção do orifício de entrada;
Orifício instalado na base torre de manobra com a soleira à cota 460 e dimensões de 0,9 x 1,2 m 2
(LxH) para instalação de comporta ensecadeira (segurança e operações de manutenção) e
comporta do tipo vagão acionada por um servomotor instalado no topo da torre, à cota 481,50;
Conduta circular de DN700, comum à tomada de água, com cerca de 107 m de extensão até à
derivação para a válvula de jato oco (DN 400) que promoverá a devolução da água à ribeira.

Na torre de tomada de água foram considerados dois níveis de captação, um à cota 465,5 e outro à cota
473,0.
A cota da soleira do primeiro nível de tomada de água (465,5) foi posicionada 0,5 m acima da cota
estimada para a acumulação de sedimentos ao fim de 50 anos de exploração.
O segundo nível de tomada de água foi estabelecido à cota 473, correspondendo a cerca de metade do
volume útil (cota 474,5).
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Os circuitos hidráulicos das tomadas de água, são parcialmente comuns ao da descarga de fundo, e são
constituídos por: dois orifícios; conduta de aço DN700 e cerca de 107 m de extensão, comum à descarga
de fundo; derivação para conduta DN700 para ligação futura à rede de rega.
O circuito de derivação do caudal ecológico constituirá uma picagem na conduta DN400 da descarga de
fundo da barragem.
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 Redonda das Olgas tem uma extensão total de 1084 m e inicia-se ao km 77 da
EN 314, aproximadamente à cota 473,5 m.
O acesso à câmara de manobras de jusante da descarga de fundo e tomada de água tem uma extensão
total prevista de 278 m e o restabelecimento dos caminhos interferidos pela albufeira de 1868 m.
O restabelecimento contorna a albufeira pela margem esquerda e liga a um caminho agrícola existente
que conduz à EN314 (Samões).
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Figura 3 - Caminhos de acesso ao coroamento
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]

O perfil transversal proposto para o caminho de acesso ao coroamento da barragem é constituído por
uma faixa de rodagem com 3,0 m, ladeada por bermas direitas com 0,5 m. Para o acesso à câmara de
manobras de jusante e restabelecimento dos caminhos interferidos pela albufeira o perfil transversal é
constituído por uma faixa de rodagem com 2,5 m.
A estrutura preconizada para os pavimentos é a seguinte:
 Caminhos Tipo I (caminho de acesso ao coroamento da barragem)
 Camada de desgaste em betão betuminoso (betume 35/50), com 5 cm de espessura sobre
rega de impregnação com emulsão betuminosa
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Camada granular de base, em agregado britado de granulometria extensa (0-40), com 20 cm
de espessura
 Camada granular de sub-base, em agregado britado de granulometria extensa (0-60), com
25 cm de espessura
 Caminhos Tipo II (acesso à câmara de manobras de jusante e restabelecimento dos caminhos
interferidos pela albufeira)
 Rega de impregnação com emulsão betuminosa
 Camada granular de base, em agregado britado de granulometria extensa (0-40), com 20 cm
de espessura
 Camada granular de sub-base, em agregado britado de granulometria extensa (0-60), com
25 cm de espessura
A inclinação projetada para os taludes é de 1/1,5 (V/H), quer em aterro quer em escavação.
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA
A água para benefício do Aproveitamento Hidroagrícola será aduzida por forma a permitir que seja
implementada uma rede de rega gravítica, embora com abastecimento de água sob pressão.
Prevê-se que a rega seja do tipo localizado e entre as culturas a regar predominarão o olival, a vinha e o
amendoal, para além das hortícolas.
O perímetro de rega, com um total de 570 ha ficará dividido em dois blocos distintos:



Bloco de Freixiel, localizado a sul, nas proximidades da povoação de Freixiel com uma área
beneficiada de 412 ha;
Bloco do Vieiro, localizado a norte, a nascente da povoação de Vieiro, beneficiando uma área
de 158 ha.

O Aproveitamento Hidroagrícola localiza-se entre as cotas 292 e 494 m, sendo que 75% da área do
perímetro se encontra entre as cotas 320 e 380m. As áreas de ambos os blocos apresentam declives
pouco acentuados, permitindo uma fácil gestão da água por gravidade; os solos já se encontram afetos à
produção agrícola, com predomínio das vinhas, dos pomares ou olivais.
Na delimitação do perímetro não foram incluídas zonas muito elevadas, de modo a permitir a distribuição
gravítica com pressão. No entanto, nas zonas este do bloco de Vieiro e norte do bloco de Freixiel, existem
cotas até 494 m, onde não se garante a pressão mínima estabelecida.
O projeto envolve a realização das seguintes obras principais:





Adutor
Estação de filtração
Rede de rega
Rede viária
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Figura 4 - Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]

A conduta principal (adutor) será instalada inicialmente na margem direita da ribeira. O seu traçado cruza
a EM 629 no início do bloco de Freixiel, segue para norte contornando o cabeço da Sapinha, cruza a EN
314-1 na zona de S. Domingos, dirigindo-se para o bloco do Vieiro. No início dos dois blocos de rega
iniciam-se as respetivas redes secundárias de rega.
O adutor apresenta um comprimento total de 4 322 m e tem as seguintes características:




Material_______________________________PEAD (MRS 100) com soldadura topo a topo
Diâmetro nominal_________________________________________710 + 560 + 500 mm
Comprimento____________________________________________1993 + 722 + 1607 m

Será instalada uma estação de filtração 1172 m a jusante da barragem, com o objetivo de reter as
partículas sólidas em suspensão na água de rega, de origem mineral ou orgânica, de dimensões
superiores aos admitidos pelos equipamentos da rede secundária, de modo a assegurar um grau de
filtração igual a 1000 micras (1,0 mm). O edifício ocupará em planta uma área de cerca de 11,6 x 5,0 m 2
(dimensões exteriores) e terá uma altura máxima (pé direito) de 4,0 m acima do pavimento.
A filtração necessária ao nível da rede de rega terciária, ou seja, a jusante da boca de rega, será da
responsabilidade do agricultor.
As condutas da rede de rega funcionarão sob pressão, tendo uma extensão de 33,811 km, com diâmetros
entre 500 e 90 mm:
Bloco
Freixiel
Vieiro
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PEAD (DN 170 – 90)
FFD
PEAD (DN 500 – 90)

24896
14
8901
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A definição das unidades de rega, do traçado da rede e da localização dos hidrantes baseou-se nos
limites prediais das áreas a beneficiar. Serão colocados contadores individuais a jusante das bocas de
rega. No bloco de Freixiel foram definidas 177 unidades de rega, com áreas entre 0,46 e 6,74 ha,
correspondendo a uma área média de 2,25 ha. No bloco de Vieiro, foram definidas 76 unidades de rega,
com áreas entre 0,57 e 7,66 ha, o que corresponde a uma área média de 2,04 ha.
Os hidrantes e bocas de rega a instalar são os seguintes:
Bloco
Freixiel
Vieiro

Área
(ha)
412
158

N.º de
hidrantes
94
35

Área média por
hidrante (ha)
4,24
4,44

N.º de bocas
de rega
177
76

Área média por
boca de rega (ha)
2,25
2,04

As condutas serão implantadas sensivelmente no centro de gravidade dos consumos, sendo no entanto
necessário contornar algumas zonas mais altas para garantir a distribuição em gravidade ou contornar as
zonas mais baixas para evitar classes de pressões superiores a PN 16. O desenvolvimento das condutas
se seguirá ao longo dos caminhos existentes e/ou nas extremas dos limites prediais, tendo em
consideração a maior facilidade de acesso para execução das obras, bem como das condições de
exploração e manutenção.
No que se refere à rede de drenagem, foi evitada a implantação das condutas ao longo de linhas de água
principais.
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Figura 5 - Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel: traçado da rede de rega
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]

Relativamente à rede viária, não estando prevista a construção de novos caminhos, é preconizada a
realização de intervenções de reabilitação de caminhos existentes criando condições para que a circulação
de veículos não seja condicionada em determinadas épocas do ano pelo atravessamento de linhas de
água ou deficientes condições de drenagem. Por outro lado, verificando-se a existência de
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constrangimentos na largura dos caminhos, está ainda prevista a realização de alargamento para um dos
lados, com a consequente demolição de muros.
Assim, a intervenção a efetuar passa, fundamentalmente, pelo seguinte:




Definição de faixas com uma largura compatível com as secções transversais inerentes aos tipos
de caminho e às características da drenagem previstas;
Construção das plataformas dos caminhos, incluindo as diversas camadas que constituirão a
secção transversal compatível com o tipo de tráfego previsto;
Instalação de sistemas de drenagem longitudinal e transversal que garantam a sua boa
conservação.

A rede de caminhos agrícolas a intervencionar, num total de 10,3 km, é constituída pelos seguintes
caminhos:




Caminho agrícola CA1, que se desenvolve no bloco de Freixiel;
Caminho agrícola CA2, que se desenvolve no bloco do Vieiro;
Caminho agrícola CA3, que liga o caminho agrícola CA2 à localidade de Vilas Boas.

O caminho agrícola CA1 servirá o bloco de Freixiel, tendo início na zona sudoeste da povoação, junto à
Rua dos Olivais, e acompanhando o traçado das condutas C13-1F, C13F e CPF em direção a sul. Ao
chegar junto à ribeira da Cabreira, onde atualmente existe um pontão, inverte o seu sentido, passando a
desenvolver-se em direção a norte, ao longo da conduta C13F, terminando junto à Rua da Queimada. O
seu comprimento será de 3,5 km.
O caminho agrícola CA2, localizado no bloco do Vieiro, terá início junto à EM 314-1, e após cruzar a
ribeira do Vieiro, desenvolver-se-á junto à conduta CPV até à sua derivação para a conduta C29V,
passando desde aí a desenvolver-se ao longo desta conduta, terminando junto à localidade de Vieiro.
Terá um comprimento de cerca de 2,4 km.
O caminho agrícola CA3 terá o seu início no caminho CA2, junto à derivação da conduta CPV para a
conduta C24V. Desenvolver-se- á ao longo desta última, ligando desde aí o bloco do Vieiro à localidade
de Vilas Boas, numa extensão de 4,4 km.
Prevê-se também a substituição e construção de passagens hidráulicas para assegurar a drenagem e o
cruzamento com valas e linhas de água, a construção de serventias, plataformas para cruzamentos de
veículos e nós de ligação a outros caminhos existentes.
Os pontões existentes serão mantidos.
Adotou-se uma faixa de rodagem com largura igual a 2,5 m, ladeada por bermas com 0,50 m, resultando
numa plataforma com 3,5 m. Nos troços em escavação foi adotada valeta larga em terra, exceto em
situações pontuais com declives superiores a 5% em que foi adotada valeta revestida a betão.
Caso a valeta se encontre junto a um muro existente, será aplicada uma lajeta superior em betão, que
rematará contra o muro existente, assente sobre as camadas de ABGE.
ESTALEIROS, ÁREAS DE DEPÓSITOS DEFINITIVOS
A localização efetiva do(s) estaleiro(s) da empreitada de construção da Barragem Redonda das Olgas e
do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, assim como as zonas de depósito definitivo de materiais
sobrantes, é responsabilidade do empreiteiro ao qual venha a ser adjudicada a obra. Há, no entanto, um
conjunto de restrições que o empreiteiro terá que verificar nas escolhas dos locais de estaleiro. Por outro
lado, qualquer escolha do local por parte do empreiteiro terá que ser previamente aprovada pelo Dono de
Obra e respeitar a legislação em vigor.
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As zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes deverão privilegiar a seleção de locais que
permitam a ocupação e a recuperação de áreas degradadas. Para o efeito, está prevista a elaboração da
recuperação paisagística dessas áreas.
Finda a utilização das áreas de depósito, e quando o material tiver sido colocado nas zonas de aterro da
obra, o solo destas áreas será modelado de forma a contribuir para a recuperação das suas condições
morfológicas e paisagísticas iniciais.
A terra vegetal resultante das operações de decapagem será depositada em pargas de carácter
provisório. Este material será utilizado na reabilitação das áreas afetadas pela empreitada,
nomeadamente sendo reposto nos locais de onde foi previamente decapado.
MOVIMENTOS DE TERRAS E MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO
Os movimentos de terras por infraestrutura são os seguintes:
Infraestrutura
Barragem da Redonda
das Olgas
Descarregador de
cheias
Toma de água e
descarga de fundo
Rede viária
(restabelecimento dos
caminhos de acesso e
novos caminhos)
Adutor e rede de rega

proveniente
da escavação

Aterro (m3)
proveniente de
areeiros ou pedreiras

proveniente de área
de empréstimo

2 435

-

32 685

161 583

2 435

17 235

-

3 194

-

17 235

10 770

-

228

-

10 770

23 587

4 085

7 222

2 060

8 500

63 176

12 753

6 527

-

16 951

Escavação
(m3)

Material sobrante
(m3)
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Sendo necessária a utilização de materiais de empréstimo para realização do aterro da barragem, foram
selecionadas seis potenciais zonas com as características geotécnicas adequadas, localizando-se dentro
da albufeira. Destas áreas será retirado o volume total de aterro do corpo da barragem, ou seja,
32 685 m3 de terras.

Figura 6 - Barragem da Redonda das Olgas - áreas de empréstimo
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]
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Os materiais remanescentes, por sua vez, serão depositados dentro da área da albufeira, ocupando os
vazios criados pelas manchas de empréstimo.
Proceder-se-á, também, à máxima utilização dos materiais escavados ao longo do traçado das condutas
de forma a minimizar a necessidade de exploração de manchas de empréstimo.
A necessidade de recurso a explosivos não se prevê generalizada ao longo do eixo da barragem, devendo
concentrar-se a nível dos encontros. Para implantação dos órgãos hidráulicos, nomeadamente tomada de
água, descarregador e galeria de derivação provisória e descarga de fundo poderá haverá necessidade de
recorrer a carga explosiva para atingir os planos de fundação de definidos de forma mais generalizada.
DURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
Prevê-se que a construção das diferentes infraestruturas tenha uma duração de cerca de dois anos.
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5. ANÁLISE ESPECÍFICA
No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações
Climáticas); Usos do Solo; Recursos Hídricos Superficiais; Recursos Hídricos Subterrâneos; Geologia,
Geomorfologia e Geotecnia; Solos; Ecologia; Património Histórico-Cultural; Paisagem; Ordenamento do
Território; Socioeconomia e Agrossistemas; Qualidade do Ambiente (Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro,
Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes); Saúde Humana.
Atendendo às características do projeto, dimensão e local de implantação, às informações contidas no
EIA, na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e
outras recolhidas durante o procedimento de avaliação, considerando ainda que o projeto apresentado
constitui um projeto de execução, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada pela CA, os
aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
Assim, no âmbito da avaliação 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.

5.1.
A.

RECURSOS HÍDRICOS
Caracterização da situação de referência

A barragem será construída no leito da ribeira Redonda e afetará, a montante, as ribeiras Brunhais e
Vimieiro.
Na secção de implantação da barragem a bacia hidrográfica tem 17,3 km 2, sendo constituída por duas
linhas de águas principais, as ribeiras do Vimieiro e dos Brunhais, que afluem à secção da barragem,
onde o escoamento anual médio é cerca de 4,21 hm 3.
O perímetro de rega, constituído por dois blocos de rega - Freixiel e Vieiro - afetará, entre outras
pequenas linhas de água, as ribeiras Afluente do rio Tua, Redonda, Pilão e Cabreira.

A.1. Recursos hídricos superficiais
As linhas de água afetadas pela implementação do projeto estão designadas na categoria Rios do Alto

Douro de Pequena Dimensão.
No caso da ribeira Redonda, massa de água onde será construída a barragem, por ter uma bacia de
drenagem inferior a 10 Km 2, o estado da massa de água que deverá ser considerado é o da massa de
água a que aflui, que no caso é a ribeira da Cabreira (PT03DOU0288A), que apresenta o estado global
Razoável.
Para o Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel, para além da massa de água ribeira da Cabreira é
interferida a massa de água Afluente do Tua (PT03DOU0282A), classificada com estado Bom
(classificação obtida por modelação).
A vulnerabilidade à poluição, determinada pelo índice WRASTIC, enquadra o projeto na gama de
vulnerabilidade intermédia.
O EIA apresenta uma campanha para classificação da qualidade da água superficial destinada à rega,
correspondente ao primeiro trimestre de 2021, a qual deverá ser completada com as restantes três
campanhas, de modo a obter um ciclo anual, com vista à obtenção dos resultados analíticos de
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caracterização da qualidade da água que permitirão verificar a adequabilidade da mesma à finalidade de
rega. Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento.

A.2. Recursos hídricos subterrâneos
A área do projeto insere-se no Maciço Indiferenciado da Bacia do Douro (PTAOX1RH3). Nesta área
projeto não estão identificadas captações de água para abastecimento público.
A vulnerabilidade à poluição, determinado pelo índice DRASTIC Padrão, enquadra o projeto numa área
onde a gama de vulnerabilidade é baixa.
Por sua vez, a vulnerabilidade à poluição por pesticidas, determinado pelo índice WRASTIC, enquadra-se
na gama de vulnerabilidade baixa, para 99 % da área regada e intermédia para 1 % dessa área.

A.3. Afetação do domínio hídrico em áreas com classificação REN
Relativamente à afetação do domínio hídrico com classificação REN, o EIA prevê a intervenção em
margens e leitos de linhas de água na área do perímetro de rega. As intervenções são descritas como
abertura de vala, instalação de condutas e seu recobrimento.
Para mitigar os efeitos resultantes destas intervenções, está previsto no EIA a recuperação das zonas
intervencionadas de forma a permitir que sejam retomadas as características originais.

B.

Identificação e avaliação de impactes

Os impactes identificados e valorados no EIA para as fases de construção, exploração e desativação
encontram-se abaixo sintetizados em tabela. Estas tabelas sintetizam os impactes que resultarão das
diversas ações sem que sejam ponderadas as medidas corretoras ou de mitigação.

B.1. Recursos hídricos superficiais
Reversibilidade
Sim
Não
FASE CONSTRUÇÃO
Instalação e atividade de estaleiros
N
Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a
N
realização dos trabalhos de construção
Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de
N
implantação das infraestruturas
Exploração de áreas de empréstimo e depósito de
N
materiais sobrantes
Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos
órgãos anexos (incluindo o desvio provisório e execução
N
da ensecadeira na ribeira Redonda)
Construção de novos acessos e beneficiação de acessos
N
existente
Escavação e aterro de valas para colocação de condutas
N
FASE DE EXPLORAÇÃO
Presença, exploração e manutenção da barragem
N
Redonda das Olgas e órgãos anexos
Presença, utilização e manutenção da rede viária
N
Alteração do regime de caudais na ribeira Redonda das
N
Olgas
Presença, funcionamento e manutenção da adução e
N
rede de rega
Atividade de regadio
N
Atividades e ações geradoras de impactes

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Pouco

Significado
Sign
Muito

Red

N

N

N

N
N

Magnitude
Méd
Elev

N

N

N
N

N

N

N

N

N
N

N

N

N
N
N
N

N
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Abandono/desativação
Remoção

FASE DESATIVAÇÃO
N
P

N
P

N
P

Relativamente aos impactes nos recursos hídricos em área com classificação REN, gerados nas fases de
construção e exploração, associados às ações de escavação e aterro de valas para colocação de condutas
e à presença e manutenção das redes de adução e rega, considera-se que com a aplicação das medidas
de minimização previstas os mesmos podem ser mitigados.

B.2. Recursos hídricos subterrâneos
Reversibilidade
Sim
Não
FASE CONSTRUÇÃO
Instalação e atividade de estaleiros
Nu
Nu
Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a
Nu
Nu
realização dos trabalhos de construção
Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais
Nu
Nu
de implantação das infraestruturas
Exploração de áreas de empréstimo e depósito de
Nu
Nu
materiais sobrantes
Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos
Nu
Nu
órgãos anexos (incluindo o desvio provisório e execução
da ensecadeira na ribeira Redonda)
Construção de novos acessos e beneficiação de acessos
Nu
Nu
existente
Escavação e aterro de valas para colocação de condutas
Nu
Nu
FASE DE EXPLORAÇÃO
Presença, exploração e manutenção da barragem
Nu
Nu
Redonda das Olgas e órgãos anexos
Presença, utilização e manutenção da rede viária
Nu
Nu
Alteração do regime de caudais na ribeira Redonda das
Nu
Nu
Olgas
Presença, funcionamento e manutenção da adução e
Nu
Nu
rede de rega
Atividade de regadio
N
FASE DESATIVAÇÃO
Abandono/desativação
P
Remoção
P
Atividades e ações geradoras de impactes

Pouco

Significado
Sign
Muito

Red

Magnitude
Méd
Elev

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

N
P
P

N
P
P

P – positivo
N – Negativo
I – Indeterminado
Nu – Nulo

Considera-se que os principais impactes foram identificados e valorados de forma adequada, com
exceção do impacte identificado para a fase de exploração gerado pela Presença, exploração e
manutenção da barragem Redonda das Olgas e órgãos anexos, que no EIA é considerado como sendo
negativo e reversível e que se considera ser negativo e irreversível, apesar de poder ser mitigado pela
descarga dos caudais ecológicos.

C.

Medidas de minimização

As medidas de minimização preconizadas no EIA, relacionadas com o fator Recursos hídricos, nas
diferentes fases do projeto, que se consideram adequadas são as seguintes:

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução
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 Medidas gerais



Fase prévia à execução das obras - MM(FC) 2
Fase execução da obra - MM(FC) 5
 Desmatação, limpeza e decapagem dos solos - MM(FC) 8
 Escavações e movimentações de terras - MM(FC) 12, 13, 16, 18
 Construção e reabilitação de acessos - MM(FC) 22
 Gestão de produtos, efluente e resíduos - MM(FC) 26, 29, 31, 32
 Fase final de execução dos trabalhos - MM(FC) 35

 Recursos hídricos superficiais


Fase de construção - MM(FC) 36, 37, 39, 40, 41
A MM(FC) 38 deve incluir todas as linhas de água que direta ou indiretamente sejam
afetadas pela intervenção. Destacam-se as ribeiras de Brunhais, Vimieiro e Redonda



Fase de exploração - MM(FE) 4, 5, 6, 7, 8, 19

 Recursos hídricos subterrâneos



D.

Fase de construção - MM(FC) 42 e 43
Fase de exploração - MM(FE) 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18

Planos de monitorização

Uma vez que os planos de monitorização preconizados no EIA se apresentam fragmentados e com
lacunas a nível dos elementos a analisar, procedeu-se à sua revisão. Consequentemente, deve ser
implementado um plano de monitorização nos termos abaixo definidos.

D.1. Aspetos transversais
A necessidade de pesquisa de pesticidas, específicos para a região do Aproveitamento Hidroagrícola,
deve-se 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 deverá 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.

Barragem Redonda das Olgas
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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
meteorológicas

Método
analítico

Limite de
quantificação

Incerteza de
medição

Limite de
deteção

Parâmetro 1
(unidades)

……

D.2. 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 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
PA2
PA3

Montante – ribeira de Brunhais
Montante – ribeira Vimeiro
Jusante – ribeira Redonda

PA4

Mais jusante – ribeira Redonda

77860,5; 183774,7
77678,88; 181493
76867,1; 183422,1
Localização a definir – cerca de
4 km a jusante da albufeira

Barragem Redonda das Olgas
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Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Microbiologia
Outros Poluentes
Elementos Biológicos
Elementos
Hidromorfológicos

Parâmetros
Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais
Hidrocarbonetos totais
Macroinvertebrados bentónicos
Fitobentos
Fauna Piscícola
River Habitat Survey *
Hidrologia

* somente nas estações de jusante.

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Unidades

Frequência

mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L PO4
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
mg/L
% sat O2
UFC/100mL
UFC/100mL
mg/L

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

Primavera
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Periodicidade: anual.

D.3. 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 deverá 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
PA2
PA3

Montante – ribeira de Brunhais
Montante – ribeira Vimeiro
Jusante – ribeira Redonda

PA4

Mais jusante – ribeira Redonda

77860,5;183774,7
77678,88;181493
76867,1;183422,1
Localização a definir – cerca de
4 km a jusante da albufeira

Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Parâmetros

Físico-químicos

Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Microbiologia
Outros Poluentes
Elementos Biológicos
Elementos
Hidromorfológicos

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais
Hidrocarbonetos totais
Macroinvertebrados bentónicos
Fitobentos
Fauna Piscícola
River Habitat Survey *
Hidrologia

Unidades
mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L PO4
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
mg/L
% sat O2
UFC/100mL
UFC/100mL
mg/L

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

Primavera

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



Periodicidade: anual.

D.4. Fase de exploração
Os princípios definidos para o programa de monitorização poderão 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.4.1




Linhas de água a montante e a jusante da Barragem

Locais de monitorização
Pontos de amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PA1
PA2
PA3

Montante – ribeira de Brunhais
Montante – ribeira Vimeiro
Jusante 1 – ribeira Redonda

PA4

Jusante 2 – ribeira Redonda

PA5

Jusante 3 – ribeira Redonda

77860,5;183774,7
77678,88;181493
76867,1;183422,1
Localização a definir – cerca de 4 km a
jusante da albufeira
Localização a definir de modo permitir
a otimização da monitorização do RCE

Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Microbiologia

Parâmetros
Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Escherichia Coli

Unidades
mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L PO4
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
mg/L
% sat O2
UFC/100mL
UFC/100mL
mg/L

Enterococos Intestinais
Hidrocarbonetos totais
Macroinvertebrados bentónicos***
Elementos Biológicos Fitobentos***
Fauna Piscícola ***
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.
Outros Poluentes

Barragem Redonda das Olgas
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D.4.2


Albufeira da barragem Redonda das Olgas – ponto central (amostra integrada)

Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Elementos Biológicos

Outros poluentes

Elementos de apoio

Parâmetros

Unidades

Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Profundidade de Secchi
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio
Perfil de Temperatura
Perfil de Oxigénio
Perfil de Taxa de saturação de oxigénio
Perfil de pH
Perfil de Condutividade
Clorofila a
Composição e quantificação fitoplantónica
Biovolume fitoplantónico
Alumínio (dissolvido e total)
Arsénio (dissolvido e total)
Cádmio (dissolvido e total)
Chumbo (dissolvido e total)
Zinco (dissolvido e total)
Cobre (dissolvido e total)
Crómio (dissolvido e total)
Ferro (dissolvido e total)
Lítio (dissolvido e total)
Manganês (dissolvido e total)
Níquel (dissolvido e total)
Sulfatos
Cloretos
Carbono Orgânico Dissolvido *
Dureza Total *
Cálcio dissolvido *
Magnésio dissolvido *
Sódio dissolvido *

mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L P
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
m
mg/L
% sat
ºC
mg/L O2
% sat O2
Escala Sorensen
µS/cm a 20ºC
μg/L
mm3/L
µg/L Al
µg/L As
µg/L Cd
µg/L Pb
µg/L Zn
µg/L Cu
µg/L Cr
µg/L Fe
µg/L Li
µg/L Mg
µg/L Ni
mg/L SO4
mg/L Cl
mg/L C
mg/L CaCO3
mg/L Ca
mg/L Mg
mg/L Na

Frequência

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

* Aplicável apenas para a determinação de metais na forma dissolvida.

A monitorização deverá ser efetuada em amostra integrada em profundidade da zona eufótica da
albufeira. Os parâmetros oxigénio (mg/L O 2 e %saturação O2), pH e condutividade correspondem
a amostra subsuperficial.



Periodicidade: anual, durante os primeiros 3 anos; posteriormente, de 3 em 3 anos.
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D.4.3


Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel

Locais de monitorização
Pontos de amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PQA1
PQA2
PQA3
PQA4

Montante – afluente do Tua
Jusante – afluente do Tua
Montante – ribeira da Cabreira
Jusante – ribeira Redonda

75770,40;185727,40
72879,05;186049,10
73049,82;180461,40
72000,20;184556,30
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Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Barragem Redonda das Olgas
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Parâmetros
Azoto Amoniacal
Azoto Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos

Unidades

Frequência

mg/L NH4
mg/L N
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L P O4
mg/L NO3

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

Parâmetros

Unidades

Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Frequência

mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L
% sat O2

Outros poluentes

Pesticidas/Substâncias individuais *

Salinidade

Sódio
Cálcio
Magnésio

µg/L

mg/L Na
mg/L Ca
mg/L Mg

Duas amostragens:
- No início do
período
húmido
após as primeiras
chuvas;
- No período de um
mês após o início
da aplicação
Duas amostragens
(primavera e
outono)

* De acordo com os pesticidas especificamente utilizados.



E.

Periodicidade: anual, durante os primeiros 3 anos; posteriormente, de 3 em 3 anos.

Regime de caudais ecológicos

Tendo-se procedido à análise e reformulação do regime de caudais ecológicos (RCE) proposto no EIA,
deve este regime ser implementado nos termos abaixo indicados.
No troço de rio imediatamente a jusante da secção da barragem Redonda das Olgas, deverá ser libertado
um regime de caudais ecológicos com vista a permitir que a referida 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 previstos para libertação encontram-se definidos na Tabela 1.

Tabela 1 - Caudais para libertação a jusante de Barragem Redonda das Olgas.

Q (l/s)

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Média

1,00

7,00

7,00

27,00

27,00

27,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

Neste sentido, para avaliar a eficácia do regime de caudais ecológicos definido no Tabela 1, deve ser
implementado o programa de monitorização definido no quadro seguinte.
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Quadro 1 - Programa de Monitorização para avaliação da eficácia do regime de caudais ecológicos.
Período

Nos 2 primeiros anos

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;
 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 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 deverá 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.

Nos 3º, 4º, 5º e 6º anos

No 7º ano

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

 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;
 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.
 Medir, com registo em contínuo, os caudais ecológicos lançados no troço de jusante em
causa, da Barragem Redondas das Olgas;
 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;
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Período

Nos anos seguintes

Programa de Monitorização
 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;
 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).

As campanhas semestrais de amostragem deverão incluir os períodos mais críticos, nomeadamente: a
primavera (época das migrações reprodutivas), o verão (escassez hídrica) e o outono (época de
recolonização e migração).

F.

Impactes residuais

Analisando as medidas de mitigação e programas de monitorização propostos é possível concluir que a
significância da maioria dos impactes identificados diminui com a implementação dessas medidas.
Relativamente à fase de construção, o impacte causado pelas obras da barragem nos recursos hídricos
superficiais será minimizado pelo desvio provisório da ribeira Redonda e a sua repercussão na qualidade
da água será monitorizado através da realização de análise à água.
A sensibilização ambiental dos trabalhadores permitirá minimizar significativamente as ações por eles
desenvolvidas que eventualmente gerariam impactes nas linhas de água intervencionadas.
Por outro lado, com a implementação do programa relativo ao Regime de Caudais Ecológicos previsto
para a referida linha de água, prevê-se que os impactes da fase de exploração sobre os recursos hídricos
superficiais sejam significativamente mitigados.

G.

Conclusão

Considerando que:







O Perímetro de Rega do Freixiel, enquadrado pelo Programa Nacional de Regadios, é um dos
novos regadios aprovados para a Zona 4 (Interior Norte e Centro);
A construção está localizada no troço inicial da ribeira Redonda, cuja bacia é inferior a 10 Km2 e
portanto recebeu a classificação da massa de água a que aflui – ribeira da Cabreira - que
apresenta uma bacia com 75,16 Km2;
O projeto do Aproveitamento hidroagrícola do Freixiel afetará duas massas de água superficiais:
ribeira da Cabreira (PT03DOU0288A) e Afluente do rio Tua (PT03DOU0282A), nas fases de
construção e exploração;
Que está prevista a libertação de caudais ecológicos com o objetivo de manutenção das funções
ecológicas da ribeira Redonda a jusante da barragem;

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.
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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 DQA. Neste caso, o
projeto só poderá ter viabilidade desde que sejam cumpridos todos os requisitos para a aplicação desta
exceção/derrogação.
Apesar dos elementos hidromorfológicos serem genericamente considerados neutros para a classificação
de Estado Ecológico, visto servirem unicamente para diferenciar o Estado Excelente do Estado Bom ou
inferior, importa referir que no âmbito da DQA a monitorização dos elementos hidromorfológicos é
essencial para a caracterização das massas de água, uma vez que influenciam as condições de ocorrência
dos elementos de qualidade biológica e, como tal, estão na base da classificação do estado ecológico.
Neste contexto, considera-se que a verificação do enquadramento desta nova ação/modificação na DQA
(artigo 4.7) é necessária, não podendo ser remetida para uma fase posterior de pós-licenciamento do
projeto.
Em relação à libertação de caudais ecológicos, e estando-se em presença de uma linha de água com forte
intermitência hidrológica no período estival, com reflexo na presença dos elementos biológicos,
particularmente aqueles com ciclos de vida mais alargados como os invertebrados e a fauna piscícola, a
implementação desse regime poderá vir a beneficiar estes elementos ao prever a libertação de caudais
também para os meses em que o regime natural, em anos normais, não garantiria o transporte de água
(junho, julho, agosto, setembro e outubro).
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 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.
Neste sentido considera-se que apesar do projeto induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos
os mesmos são passíveis de serem minimizados desde que seja garantido o cumprimento da medidas de
minimização previstas. No entanto, atendendo às observações efetuadas, designadamente sobre a DQA,
a emissão de parecer favorável deverá ficar condicionada:


As intervenções a executar em áreas com classificação REN, nomeadamente a instalação das
redes de adução e rega, bem como manutenção das mesmas, consideradas ações pontuais,
significativas e reversíveis, ficam condicionadas à reposição das condições pré-existentes à data
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À apresentação, prévia ao licenciamento, das restantes três campanhas para classificação da
qualidade da água superficial destinada 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;



À monitorização das condições hidromorfológicas existentes de forma a avaliar a capacidade do
meio suportar a ocorrência dos elementos de qualidade biológica que caracterizam a classificação
de Bom Estado;
Ao cumprimento dos planos de monitorização para a fase prévia ao início das obras de
construção, fase de construção e fase de exploração;
À implementação de todas as medidas de mitigação previstas para o fator Recursos Hídricos, bem
como as gerais MM(FC) 2, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 31, 32, 35 e MM(FE) 19.
Implementar ainda a MM(FC) 38, com a consideração de que essa medida deve ser aplicada a
todas as linhas de água que direta ou indiretamente sejam afetadas pela intervenção,
nomeadamente as ribeiras de Brunhais, Vimieiro e Redonda;
À obtenção do título de utilização dos recursos hídricos previamente ao início das obras de
construção do projeto;
Ao cumprimento da libertação do regime de caudais ecológicos.







5.2.
A.

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;
À apresentação, prévia ao licenciamento, de uma análise específica para avaliação do
enquadramento do projeto nas exceções/derrogações previstas na alínea 7 do artigo 4.º da DQA.
Esta análise deverá 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/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm);

GEOLOGIA
Caracterização da situação de referência

A.1. Geologia
A albufeira, a barragem Redonda das Olgas e os blocos de rega a beneficiar inserem-se num contexto
geológico dominado por rochas graníticas hercínicas, correspondentes a granitos de duas micas de
instalação sin, tardi e pós-D3 que recortam um conjunto de formações metassedimentares da Unidade
Autóctone de Metassedimentos do Grupo do Douro. A caracterização geológica é apresentada com base
na Folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 1:200 000 (IGM, 2000), de que é apresentado um
excerto com a implantação do projeto em avaliação.
No local de implantação da barragem e da albufeira dominam as rochas graníticas, com exceção de uma
faixa junto ao encontro direito, onde ocorrem xistos e grauvaques atribuídas à Formação do Pinhão, de
idade câmbrica. No caso dos blocos de rega a situação é semelhante à do local da barragem, com
domínio das rochas graníticas em detrimento das rochas metassedimentares, que se limitam à bordadura
norte do bloco do Freixiel e que correspondem a filitos e metaquartzograuvaques da Formação da
Desejosa. Na área abrangida pelo projeto regista-se ainda a ocorrência de pequenos retalhos de
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depósitos sedimentares de idade cenozoica. Correspondem a sedimentos grosseiros, conglomeráticos de
natureza essencialmente quartzítica e quartzosa com matriz arenosa, que devido a algumas diferenças
litológicas se integram na Formação de Mirandela ou na Formação de Aveleda. Um desses retalhos é
intersetado pelo bloco de rega de Vieiro.

A.2. Geomorfologia
A área de estudo localiza-se na unidade territorial de Trás-os-Montes e Alto Douro que tem traços
geomorfológicos muito particulares. Caracteriza-se por uma paisagem diversificada, composta por serras
e planaltos recortados pelos vales encaixados dos rios Tâmega, Sabor, Tua e Douro.
A evolução geomorfológica da região é fortemente controlada quer por movimentos tectónicos verticais,
quer por movimentos resultantes da reativação de falhas tardi-variscas, onde se destacam, por exemplo,
os acidentes tectónicos Verín-Penacova e Bragança-Vilariça-Manteigas, ambos de direção NNE-SSW.
O município de Vila For enquadra-se num domínio geomorfológico limitado por estes dois acidentes
tectónicos, o qual recebe a designação de Setor Central do Alto Douro e Trás-os-Montes Ocidental.
Em termos locais, a albufeira e barragem Redonda das Olgas localizam-se numa zona relativamente
aplanada, com relevo pouco vigoroso, em que as linhas de água, pouco encaixadas, entalham as rochas
essencialmente granitoides, segundo alinhamentos com direções predominantes N-S, E-W, NE-SW.
Os interflúvios, controlados por esses alinhamentos, apresentam uma morfologia arredondada com
vertentes convexas.
A albufeira da barragem insere-se numa depressão controlada, a norte, pelo entalhe da ribeira de
Brunhais, e, a sul, pelo encaixe da ribeira de Vimieiro, que confluem, dentro da albufeira, formando a
ribeira Redonda, onde se insere o eixo da barragem. As ribeiras de Brunhais e Vimieiro são condicionadas
por um alinhamento de falha, com direção NNE-SSW a N-S, sub-paralelo à direção dos grandes acidentes
de Verín-Penecova e de Bragança-Vilariça-Manteigas.
Os blocos de rega inserem-se num contexto geomorfológico controlado pelo contacto entre os maciços
graníticos e o encaixante metassedimentar xisto-quartzítico.
Grande parte da área a beneficiar está implantada em rochas graníticas, as quais estão separadas por
relevos residuais constituídos por metassedimentos de natureza xistenta e por proeminentes cristas
quartzíticas.
As rochas graníticas ocorrem em zonas morfológicas mais deprimidas, devido à meteorização dos granitos
e estão entalhadas por linhas de água que, na parte sul do bloco do Freixiel, seguem orientações
análogas às da falha da Vilariça.
As formações xistentas, afetadas pelo metamorfismo, correspondem a relevos de elevada dureza,
localmente alinhados na direção E-W. Esses relevos definem encostas com declives acentuados no topo e
mais suaves na base, onde há condições para a acumulação de solos com qualidade agrícola.

A.3. Tectónica/Neotectónica
No âmbito da orogenia Alpina, deu-se a reativação de estruturas hercínicas mais antigas, nomeadamente
as do sistema ENE-WSW e, em particular, do sistema NNE-SSW, onde se inserem as grandes estruturas
de Chaves-Vila Real e de Portelo-Vilariça (Pereira, 2006).
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Numa primeira fase, associada à compressão Pirenaica de direção NE-SW, houve reativação das
estruturas variscas de ENE-WSW com movimento frágil sinistrogiro e das estruturas NNE-SSW com
movimento frágil dextrogiro (Pereira, 2006b).
Numa segunda fase, correspondente à compressão Bética na direção NNW-SSE, houve reativação de
quase todas as estruturas variscas, imprimindo movimentos transcorrentes sinistrogiros nos sistemas
NNE-SSW, movimentos dextros nos sistemas NW-SE e dando lugar a compressões, por vezes, com
cavalgamentos para Norte dos sistemas variscos ENE-WSW (Pereira, 2006).
Os movimentos mais recentes e atuais, consequentes de uma compressão W-E, deram origem a sistemas
de “horts” e “grabens” associados aos sistemas NNE-SSW. Esses movimentos são compatíveis com o
surgimento de algumas serras e com o abatimento de vales. Destacam-se as serras de Bornes e Nogueira
e o abatimento do vale da Vilariça, associado à estrutura Portelo-Vilariça, poucos quilómetros a oriente da
área de estudo.
Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral e Ribeiro 1988) a área em estudo está
compreendida entre duas importantes falhas ativas de direção NNE-SSW: Falha Régua-Verim e Falha de
Vilariça-Manteigas. Tal como é referido na caracterização neotectónica a área de desenvolvimento do
projeto encontra-se na proximidade de falhas, que podem corresponder a falhas ativas, de direção NNESSW, associados á falha Vilariça-Manteigas.

A.4. Sismicidade
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.
Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes – RSA (Decreto-Lei
n.º 235/83 de 31 de maio), o concelho enquadra-se na zona sísmica D, à qual corresponde um
coeficiente de sismicidade (α) de 0,3.
Segundo o Zonamento Sísmico em Portugal Continental (NP EN 1998-1-1:2010) Eurocódigo 8 para o
concelho de Vila Flor são expectáveis valores de agR máximas de 0,35 m/s2 para ação sísmica do Tipo 1
(zona sísmica 1.6), e de 0,8 m/s2 para ações sísmicas Tipo 2 (zona sísmica 2.5).

A.5. Recursos Geológicos
A caraterização dos Recursos Geológicos da Região que abrangem a área em estudo são baseados em
informação do LNEG, da DGEG e do PDM do concelho de Vila Flor. São referidas as ocorrências minerais
da região envolvente à área em estudo, onde se identifica uma área de salvaguarda de exploração da
“Área Potencial de Urânio dos Granitos de Vila Real-Vila Flor-Vila Nova de Foz Côa”. São também de
referir as áreas de prospecção e pesquisa de quartzo e feldspato que se encontra assinalada no PDM do
concelho de Vila Flor, bem como as explorações de massas minerais /pedreiras para exploração de
granito. O local da barragem localiza-se ainda a alguns quilómetros dos limites da Zona de Proteção de
jazidas de Ferro de Moncorvo, onde existe a concessão MNC00136, que concede direitos de exploração
de ferro à MTI – Ferro de Moncorvo, S.A. A informação apresentada no EIA é complementada com uma
peça desenhada com o Enquadramento da albufeira e barragem Redonda das Olgas no contexto dos
recursos minerais cadastrados na DGEG. Contudo nenhuma das referências anteriores interfere com a
área de estudo do presente EIA.
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Relativamente aos recursos hidrogeológicos salientam-se as Águas de Bem Saúde, na localidade de
Sampaio, concelho de Vila Flor, que comercializa a marca de Águas Frize. As captações das Águas de
Bem Saúde e os respetivos perímetros de proteção encontram-se fora da área afeta ao presente EIA.
Em relação a águas de nascente, refere o EIA que não existem concessões em exploração na
proximidade da área em estudo.

A.6. Património Geológico
Relativamente ao Património Geológico é referido no EIA que após consulta das bases de dados
disponíveis sobre este tema, não foram identificados geossítios abrangidos pela área de estudo.

B.

Identificação e avaliação de impactes

O capítulo do EIA referente à "Identificação das Principais Ações Geradoras de Impactes" apresenta "(…)

a previsão dos impactes ambientais resultantes da implementação da Barragem Redonda das Olgas e do
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, considerando o seguinte:
 as características intrínsecas do projeto e a fase de Projeto de Execução em que se encontra,
bem como as possíveis ações agressivas para o ambiente resultantes da sua construção,
exploração e desativação;
 a caracterização da situação de referência e a projeção da situação de referência.
Nesta fase foram identificados e caracterizados os principais impactes resultantes da implantação das
infraestruturas do projeto relativamente aos fatores biofísicos e socioeconómicos referidos na
Caracterização da Situação de Referência.
Durante a fase de construção, e em termos genéricos, as principais atividades consideradas como
potencialmente geradoras de impactes foram as seguintes:
 Instalação e atividade de estaleiros;
 Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de
construção;
 Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas;
 Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes;
 Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos (incluindo o desvio
provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda);
 Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes;
 Escavação e aterro de valas para colocação de condutas."
Esta última atividade corresponde a uma ação construtiva que "(…) ocorrerá de forma dispersa pela área

de estudo, uma vez que se tratam de infraestruturas lineares.
A instalação das condutas e o respetivo recobrimento serão realizados com recurso a maquinaria pesada.
A circulação de máquinas e veículos associada a esta atividade irá condicionar o trânsito local, bem como
originar a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão. Esta ação poderá
perturbar a fauna e flora existentes nas proximidades. Por fim, esta ação poderá por a descoberto ou
mesmo interferir com ocorrências patrimoniais presentes no solo / subsolo. "
Na sequência do exposto no EIA, considera-se de referir que a incerteza identificada nalguns fatores com
a realização destes trabalhos poderá ser minimizada com acompanhamento dos trabalhos por pessoal
técnico especializado. O mesmo se passa com a fase de exploração para as atividades de regadio, em
que necessariamente se irão desbravar áreas que se encontravam naturalizadas. Também aqui deverá
ser adotado o máximo cuidado com os trabalhos no arrotear de novas áreas e ter acompanhamento de
técnico especializado no avanço dos trabalhos.
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Procedendo o EIA à identificação e avaliação de impactes sobre a Geologia, Geomorfologia e Geotecnia,
considera-se que no que concerne especificamente à Geologia e Geomorfologia, a avaliação realizada no
EIA está devidamente apresentada segundo as diferentes ações que se desenvolvem no projeto e a
respetiva fase em que estas ocorrem, conforme abaixo se detalha.

B.1. Fase de construção

Ação: Estaleiros. Instalação e atividade
Os principais impactes sobre o fator Geologia, Geomorfologia e Geotecnia associados à fase de
construção dos estaleiros dizem respeito, essencialmente, à realização de terraplenagens.
A necessidade de terraplenagens implica a compactação dos terrenos no local de implantação dos
estaleiros e na sua envolvente. Estas ações introduzem alterações de pequena magnitude na topografia
local e irão potenciar a ocorrência de fenómenos de erosão, ainda que localizados, devido à modificação
das condições de drenagem superficiais.
Assim, pode considerar-se que, nesta fase, os efeitos sobre a Geologia são praticamente inexistentes.
As alterações produzidas na topografia são reduzidas e muito localizadas, não provocando alterações
significativas em termos de geomorfologia.
Considera-se que os impactes associados a este fator serão: negativo, indireto, temporário, provável,
local, de médio prazo, reversível, pouco significativo e reduzido.

Ação: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de
construção
A criação de acessos ou a utilização dos acessos existentes não implicam modificações na Geologia, nem
na Geomorfologia.
O impacte poderá ser classificado como: negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato,
reversível, pouco significativo e reduzido.

Ação: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas
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.
A destruição do coberto vegetal irá condicionar o regime de escoamento superficial dos solos e introduzir
alterações nas condições de infiltração da água nos mesmos. Desta forma, serão favorecidos os
fenómenos de erosão, com consequentes repercussões na estabilização dos terrenos.
Os impactes reportam-se apenas à componente geotécnica.

Ação: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes
A exploração de manchas de empréstimo para materiais de construção requer a escavação de grandes
volumes de material, com consequente criação de vazios, os quais provocam modificações topográficas
na área e podem acarretar problemas de estabilidade geotécnica.
Da mesma forma, a deposição dos materiais excedentes das obras a executar poderá afetar
negativamente a topografia da área e acrescer os problemas de estabilidade geotécnica, devido à
necessidade de conter os eventuais depósitos.

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

36

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381

No caso do projeto em questão, prevê-se a exploração de materiais de empréstimo dentro da área a
inundar pela futura albufeira, até profundidades médias inferiores a 3,0 m e dentro de uma área inferior
ao perímetro ocupado pela albufeira à cota do NPA.
Os materiais remanescentes, por sua vez, serão depositados dentro da área da albufeira, ocupando os
vazios criados pelas manchas de empréstimo, minimizando assim o impacte criando pela exploração dos
materiais.
Considera-se, desta forma, que o impacte gerado será apenas sobre a componente geotecnia.

Ação: Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos (incluindo o desvio
provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda)
Os impactes gerados pela execução da barragem e dos respetivos órgãos hidráulicos anexos sobre o
conjunto de fatores em análise dizem respeito, essencialmente, às alterações topográficas localizadas
introduzidas para a instalação da barragem e a eventuais problemas de estabilidade relacionados com os
taludes de escavação e aterro durante a fase de obra. A execução desta estrutura não acarreta impactes
mensuráveis sobre o fator Geologia.
Nesta fase, os impactes referem-se, essencialmente aos fatores Geomorfologia e Geotecnia e poderão ser
classificados da seguinte forma: negativo, indireto, temporário, provável, local, imediato, reversível,
pouco significativo, reduzido.

Ação: Acesso à barragem. Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes
A criação de acessos ou a beneficiação (ex. alargamento) dos acessos existentes não implicam alterações
significativas na Geologia, nem na Geomorfologia.

Ação: Escavação e aterro de valas para colocação de condutas
A colocação de condutas implica a abertura de valas, por vezes com profundidades importantes, e o
posterior recobrimento das mesmas após a colocação das tubagens o que, do ponto de vista Geológico e
Geomorfológico, normalmente não traz implicações. Proceder-se-á, também, à máxima utilização dos
materiais escavados ao longo do traçado das condutas de forma a minimizar a necessidade de exploração
de manchas de empréstimo. Tendo em consideração a área relativamente restrita de desenvolvimento do
projeto, não se prevê serem necessários cuidados especiais no avanço dos trabalhos.
Finalmente, os depósitos sobrantes também serão depositados em locais enquadrados
geomorfologicamente. O projeto prevê uma minimização dos impactes associados a esta ação. Os
impactes classificam-se da seguinte forma: negativo, direto, temporário, provável, local, imediato,
reversível, pouco significativo e reduzido.

B.2. Fase de exploração

Ação: Presença, exploração e manutenção da barragem Redonda das Olgas e órgãos anexos
Durante a fase de exploração do projeto prevê-se que o impacte associado à exploração e manutenção
da barragem e dos respetivos órgãos hidráulicos diga respeito apenas a eventuais problemas de
estabilidade dos taludes da albufeira (p. ex. escorregamentos), como consequência da subida e descida
do nível da água. Este tipo de ocorrência considera-se, contudo, praticamente insignificante face à
geomorfologia suave do local, à reduzida espessura de solo existente e ao facto de que parte dos
materiais existentes na albufeira será explorada para a construção do corpo da barragem.
Assim, o impacte associado a esta ação poderá ser considerado: negativo, indireto, temporário,
improvável, local, médio prazo, reversível, pouco significativo e reduzido.
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Ação: Presença, utilização e manutenção dos acessos à barragem
As ações em análise introduzem, durante a fase de exploração do projeto, um impacte positivo no
domínio da estabilidade geotécnica dos taludes de escavação e de aterro associados, bem como sobre o
estado de compactação dos terrenos.

Ação: Alteração do regime de caudais na ribeira Redondas das Olgas
a) A montante da barragem
A alteração do regime de caudais na ribeira poderá induzir a ocorrência de fenómenos de deposição e
sedimentação de materiais no leito da ribeira, dentro da área da albufeira.
Tais ocorrências não se traduzem em impactes significativos, uma vez que não acarretam problemas de
relevo para os fatores em análise.
b) A jusante da barragem
Durante a fase de exploração da obra, não se perspetiva, à partida, a ocorrência de impactes sobre os
fatores Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, a jusante da barragem.
c) Durante a descarga de cheias
A alteração do regime de caudais poderá induzir a ocorrência de fenómenos de erosão e arraste de
material no leito da ribeira, devido a ações de descarga de cheias. Estes fenómenos não acarretam, à
partida, repercussões significativas nos fatores em análise.
d) Durante o funcionamento da descarga de fundo
À semelhança do que se referiu para o funcionamento da descarga de cheias, também durante o
funcionamento da descarga de fundo poderão ocorrer fenómenos de erosão e arraste de material do leito
da ribeira. Da mesma forma, consideram-se estes impactes praticamente nulos e sem consequências
relevantes para os fatores em análise.

Ação: Presença, funcionamento e manutenção da adução e rede de rega
A presença, funcionamento e manutenção da adução e rede de rega não induzem impactes mensuráveis
sobre o fator em análise.

Ação: Atividade de regadio
Não se perspetivam impactes na fase de exploração do projeto resultantes das práticas de regadio sobre
o fator em análise. No caso da Geologia e Geomorfologia, o início de trabalhos agrícolas em novas áreas
não irá suscitar problemas acrescidos.

B.3. Fase de desativação

Ação: Abandono/desativação
No cenário de abandono, sem desmantelamento das infraestruturas, prevê-se como potencial impacte 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 poderão repercutir-se em modificações locais da
morfologia da área, com intensificação de fenómenos de erosão (p. ex. ravinamentos).
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Para este cenário, considera-se que o impacte sobre os fatores em análise poderá ser considerado:
negativo, indireto, permanente, provável local, médio prezo, reversível, significativo, médio.

Ação: Remoção
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.
Nestes cenários, o impacte sobre a Geologia, Geomorfologia e Geotecnia não se considera tão negativo
como no cenário de abandono total, podendo, por isso, ser classificado como: negativo, indireto,
permanente, provável, local, imediato, reversível, pouco significativo e reduzido.

C.

Medidas de minimização

O EIA refere que as medidas de mitigação propostas procuram restabelecer a situação o mais próximo
possível do seu estado inicial, antes da perturbação, através da redução e/ou eliminação dos impactes
negativos mais significativos suscetíveis de ocorrer, bem como evitar o surgimento de outros impactes
indiretos não desejáveis. De acordo com as características do projeto, foram contempladas as medidas de
minimização de impactes suscetíveis de ocorrer nas fases de construção e exploração.
O EIA apresenta como Medidas de Minimização Gerais as que constam da listagem de “Medidas de
minimização gerais da fase de construção” propostas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
São ainda apresentadas no EIA as medidas de mitigação por fator, que no caso presente são aplicáveis
genericamente a Solos, Geologia, Geomorfologia e Geotecnia como se indicam:
MM(FC) 45 - 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.
MM(FC) 46 - 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, desde que assegure o transporte a destino final.
MM(FC) 47 - Deposição dos materiais de empréstimo em aterros provisórios nas devidas condições
de estabilidade geotécnica, atendendo às características geológico-geotécnicas dos
terrenos explorados.
MM(FC) 48 - Máximo aproveitamento dos materiais escavados, através da sua incorporação nos
aterros da própria obra, sempre que as características geotécnicas sejam compatíveis.

D.

Conclusão

Em termos globais, a fase de ocorrência dos principais impactes negativos é a fase de construção, devido
fundamentalmente à necessidade de movimentação geral de terras, e movimento de máquinas e veículos
pesados afetos às obras. Salientam-se, na fase de construção, os impactes negativos causados pela
desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas.
De forma geral e no que respeita ao fator Geologia e Geomorfologia os principais impactes dizem respeito
a potenciais fenómenos de instabilidade relacionados com os taludes de escavações provisórios e
definitivos.
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No caso dos taludes provisórios, está previsto que as instabilidades sejam rapidamente identificadas e
corrigidas ainda em fase de obra.
Nos taludes definitivos que permanecem durante a fase de exploração do aproveitamento, as
instabilidades, embora constituam um impacte negativo, não são muito significativas uma vez que a
geomorfologia da região é suave, permitindo a adoção de escavações com taludes também suaves.
No que concerne ao fator Geologia e Geomorfologia considera-se a viabilidade de concretização do
projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, tendo sido
corretamente avaliados os aspetos da geologia e geomorfologia, bem como os impactes associado à sua
construção, manutenção e desativação e que os mesmos serão minimizados com a implementação das
medidas de minimização propostas.

5.3.
A.

USOS DO SOLO; ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO; SÓCIOECONOMIA; SISTEMAS ECOLÓGICOS
Caracterização da situação de referência

A.1. Ordenamento do território
Face às múltiplas deficiências apontadas ao estudo inicial, o descritor Ordenamento do Território foi
integramente reformulado no EIA em apreço, designadamente com a apresentação de uma mais
completa e consistente caracterização da situação de referência.
Assim, quanto aos Planos e Programas de mais largo âmbito territorial ou sectorial, foram abordados o
PGRH - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3); PDR 2020 – Programa de
Desenvolvimento Rural 2014-2020; PNUEA – Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água 2012-2020;
PNA – Plano Nacional da Água; PNPOT – Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território.
Considera-se que a análise efetuada permite fundamentar consistentemente a conclusão pela
adequabilidade do projeto aos objetivos estratégicos plasmados nestes Instrumentos orientadores e
normativos.
No que se refere ao Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROFTMAD), releva-se a constatação, na pág. 189, de que a área de estudo interseta cerca de 56,9 ha de área
classificada como corredores ecológicos (sendo que o bloco de rega interseta cerca de 12,1 ha no bloco
de Vieiro. Ora, verifica-se (Figura 6.2, pág. 92) que a totalidade dos terrenos pertencentes a este
corredor ecológico, e incluídos no perímetro de rega, são classificados como “sem aptidão agrícola”.
Sendo este mais um fator a considerar na equação da análise custo/benefício da inclusão destes terrenos
no perímetro de rega, tendo em conta que a mera disponibilização de água para este efeito é, per se, um
fator de indução da sua artificialização a prazo mais ou menos longo. Porém, este aspeto é apenas um
dos vários que poderiam ser mais evidenciados, mas que o EIA deixou apenas implícitos, na manifesta
dificuldade de adequação do projeto à preservação das funções gerais dos espaços florestais definidas no
PROF e, mais especificamente, nas sub-regiões homogéneas do Carrazeda, Sabor e Tua: − conservação
de habitats, de espécies de fauna e da flora de monumentos; produção; silvo pastorícia, caça e pesca nas
águas interiores.
Relativamente ao PDM de Vila Flor, publicado pelo Aviso n.º 17545/2018, de 29 de novembro, retira-se
da respetiva Planta de Ordenamento que a área de estudo inclui, cf. pág. 191 do EIA, espaços assim
classificados: Solo rústico- Espaços Agrícolas; Espaços Florestais de Produção; Espaços de Uso Múltiplo
Agrícola e Florestal; Espaços Florestais de Conservação; Espaços Naturais e Paisagísticos; Aglomerados
Rurais; Solo urbano - Espaços Habitacionais de Tipo II; Espaços Habitacionais de Tipo III; Espaços
Verdes. Na página seguinte são transcritas as disposições comuns relativas ao Solo Rústico contantes dos
n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Cap. IV do Regulamento do PDM: o solo rústico não pode ser objeto de ações
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que diminuam ou destruam as suas potencialidades e as vocações correspondentes às categorias e
subcategorias de usos dominantes, salvo nos casos expressamente previstos na lei, e as ações de
ocupação, uso e transformação do solo rústico, devem ter em conta a presença dos valores naturais
protegidos, e optar pela utilização de tecnologias sustentáveis, com vista à manutenção do equilíbrio
ecológico. Ainda que o EIA as não refira como seria de esperar, entende-se, naturalmente, que as
permissões estabelecidas no sequente n.º 3 terão de se compatibilizar com aquelas restrições.
Conforme o Quadro 10.1 – “Área de estudo inserida nas categorias de espaço abrangidas”, pág. 196, os
Espaços Agrícolas, com 985 ha, os Espaços Florestais de Conservação, com 745 ha, e os Espaços Naturais
e Paisagísticos, com 84 ha, correspondem, respetivamente, a cerca de 52 %, 39 % e 4 % da área de
estudo, sendo assim de 95 % o peso destas áreas no espaço em análise.
Os Espaços Agrícolas diretamente interferidos serão cerca de 14 ha pela barragem e albufeira, 48 ha
pelas condutas, 517 ha nos Blocos de rega, 4 ha pelo adutor e 19 ha por acessos, num total de 601 ha.
Os Espaços Florestais de Conservação interferidos serão 15 ha pela albufeira, 9 ha pelas condutas, 53 ha
nos Blocos de rega, 4 ha pelo adutor e 6 ha por acessos, num total de 87 ha. As outras categorias de
espaço são diretamente interferidas apenas de forma marginal e sem significado para efeito da
caracterização e análise referente a Ordenamento do território.
Os Espaços Agrícolas, onde se inclui a Reserva Agrícola Nacional, destinam-se “(…) fundamentalmente, a

ocupações e utilizações agrícolas, pecuárias e de silvo - pastorícia, sem prejuízo do aproveitamento de
recursos geológicos e energéticos”, cf. estabelece o artigo 26.º do Regulamento do PDM. Constituem
objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do
solo e a manutenção do seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade
ambiental e paisagística, sem prejuízo da sua utilização florestal e pecuária, cf. o n.º 1 do artigo 27.º.
Aos Espaços Florestais de Conservação respeita o artigo 31.º: “Os espaços florestais de conservação são

espaços que integram todas as áreas com importância para a conservação da natureza, para a
manutenção da biodiversidade essencial para o equilíbrio ambiental e paisagístico do sistema florestal
municipal - no qual se inclui, nomeadamente, o Parque Natural Regional do Vale do Tua (…)”. O n.º 1 do
artigo 31.º estabelece: “Nos espaços florestais de conservação, de acordo com as suas funções
específicas, deverão ser preservados os exemplares arbóreos presentes, tendo como objetivo a evolução
do coberto arbóreo, arbustivo, herbáceo, no sentido de uma sucessão ecológica para o seu estado de
clímax, devendo, eventuais intervenções, realizar-se sempre com base em espécies adaptadas às
condições edafoclimáticas da região, conforme as Orientações do PROF Douro, constantes do Anexo 4
deste Regulamento”.
Os Espaços Naturais e Paisagísticos, onde se incluem os Corredores ecológicos, são identificados no
artigo 39.º, referindo o seu n.º 1: “Os espaços naturais são espaços com uso dominante

conservacionista, correspondem a valores naturais e paisagísticos com importância relevante do ponto de
vista da conservação da natureza, caracterizam-se por terem um grau muito elevado de sensibilidade
ecológica (…)”. O n.º 1 do artigo 40.º estabelece os objetivos: “Constituem objetivos específicos de
ordenamento destes espaços a salvaguarda das suas características essenciais, bem como a proteção das
espécies autóctones, o equilíbrio e diversidade ecológica associada ao meio ripícola e ao meio húmido.” O
sequente n.º 3 determina que a construção de aproveitamentos hidroagrícolas é condicionado a parecer
da entidade gestora do PRNVT.
Na pág. 198 é quantificada a ”área sujeita a proteção” nos termos do artigo 10.º do Regulamento do
PDM diretamente interferida pelo projeto: os já assinalados 12,1 ha do bloco de rega de Vieiro,
pertencentes ao Corredor Ecológico do Tua.
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Lembra o EIA que “As disposições legais do corredor ecológico do Tua encontram-se expostas nas

orientações do PROF-Douro que refere que “as normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são
as consideradas para as funções de proteção e de conservação, como sejam a subfunção de proteção da
rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais, ao nível da condução e restauração
de povoamentos nas galerias ripícolas, e a subfunção de conservação de recursos genéticos, com
objetivos de gestão, quer da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais quer da
manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos”.

Por fim, neste âmbito, releva-se, pág. 198, o facto de a quase totalidade da área do projeto pertencer à
Estrutura Ecológica Municipal, podendo ser diretamente interferidos, de uma ou outra forma, cerca de
23 ha pela barragem e albufeira, 58 ha pelas condutas, 570 ha nos blocos de rega, 9 ha pelo adutor e
24 ha por acessos, num total de 684 ha.
Conforme o artigo 11.º do Regulamento do PDM: “1 - A estrutura ecológica municipal, definida na Planta

de Ordenamento, no seu Anexo II - Planta da Estrutura Ecológica Municipal, é constituída pelo conjunto
de áreas, valores e sistemas fundamentais, os quais têm por função criar um contínuo natural dos
ecossistemas fundamentais visando contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação
e valorização ambiental e paisagística dos solos rústicos e urbanos; 2 - A estrutura ecológica é constituída
pelos sistemas da Reserva Ecológica e Reserva Agrícola Nacional, pelas áreas que integram as categorias
de Espaço Natural, de Espaço Florestal de Conservação e pelos Espaços Verdes, pela área florestal e
agrícola que integra o Corredor Ecológico do Rio Tua definido pelo PROF do Douro e pelas áreas incluídas
no Parque Natural Regional do Vale do Tua”. O n.º 3 do artigo 12.º estabelece que “Nas categorias ou
subcategorias, que integram áreas inseridas na Estrutura Ecológica Municipal, a realização de qualquer
ação, plano, projeto ou operação urbanística deve salvaguardar os requisitos constantes do Anexo 6 do
presente regulamento - Normas de Intervenção na Estrutura Ecológica Municipal (EEM), sem prejuízo do
previsto no PROF Douro e nas disposições legais aplicáveis.” Normas estas que não poderão deixar de ser
devidamente consideradas na ponderação dos impactes ambientais de projetos com as características do
objeto do EIA – ainda que a sua redação as tenha reduzido a “meras” recomendações.
As Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (SARUP) incidentes na área de estudo são
abordadas na pág. 199 e seg., constando do Quadro 10.8 – “Área de servidões administrativas e
restrições de utilidade pública afetadas pela implantação do projeto” a quantificação das áreas do projeto
condicionadas por cada uma das SARUP.
Verifica-se assim, segundo o EIA, o condicionamento da área do projeto pelo Domínio Hídrico, Reserva
Ecológica Nacional (REN), Parque Natural Regional do Vale do Tua, Reserva Agrícola Nacional, Espécies
florestais protegidas por legislação específica (sobreiros e azinheiras), Povoamentos florestais percorridos
por incêndios nos últimos dez anos, Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de incêndio florestal,
Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais (Contrato MNPP01214), Monumento Nacional/Património
Mundial – ZEP Alto Douro Vinhateiro, Rede Viária Municipal e Rede Nacional de Transporte e Distribuição
de Eletricidade.
Quanto à REN, serão interferidos espaços correspondentes às categorias “leitos e margens dos cursos de
água” e “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” da REN aprovada para o concelho de Vila Flor
pela Portaria n.º 140/2016, de 13 de maio.
Refere o EIA, pág. 209 que “(…) a Barragem Redonda das Olgas e o Aproveitamento Hidroelétrico de

Freixiel) inserem-se na alínea a) e d) da secção II (Infraestruturas) onde consta “Pequenas estruturas e
infraestruturas de rega e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à exploração agrícola,
nomeadamente instalações de tanques, estações de filtragem, condutas, canais incluindo levadas ”.

Todavia, não podendo ser considerada “pequena” a infraestrutura de rega em causa, nem sendo a
barragem um mero “reservatório” de água, não colhe o enquadramento considerado na pág. 209.
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Porém, sendo o conjunto da 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) - onde consta que “As infraestruturas

hidráulicas são excluídas do elenco de usos e ações interditos, subordinando-se a sua realização ao
disposto na Lei da Água e respetiva legislação complementar e regulamentar e aos condicionalismos
adicionais que possam vir a resultar da aplicação do presente decreto-lei”-, vem sendo entendido que
este diploma não proíbe a concretização deste tipo de usos ou ações na REN.
Pelo que, no que respeita ao armazenamento e distribuição de água, nada haverá a opor, no estrito
âmbito do RJREN. Isto sem prejuízo, naturalmente, da sua sujeição aos “condicionalismos adicionais”
referidos no preâmbulo citado, 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.
Quanto aos efeitos de outros usos ou ações na REN referentes à implementação do projeto, que não
possam ser integráveis no conceito de infraestrutura hidráulica, terão de ser avaliados face à sua tipologia
e compatibilidade com as funções a preservar acima referidas. É o caso, designadamente, da intervenção
(não especificada) em cerca de 21 ha nos blocos de rega. Caberá sublinhar que nos leitos dos cursos de
água não é permitida qualquer atividade agrícola. Cumprida esta condição, e tendo em conta também a
reduzida dimensão relativa da área de REN interferida, considera-se que a implementação do projeto no
espaço REN interferido será passível de se conformar com o estabelecido no RJREN.
Relativamente às outras SARUP, o projeto terá, naturalmente que ser objeto do parecer de todas e cada
uma das respetivas entidades que as tutelam. O EIA releva, designadamente, o necessário parecer da
entidade gestora do PRNVT.
Salienta-se, em qualquer caso, que, mesmo que uma dada intervenção seja compatível com o regime da
SARUP em causa, sempre terá de se conformar também com o estabelecido no PDM para o específico
espaço e uso em causa. Pelo que não basta o parecer favorável da entidade de tutela da SARUP. Isto no
que respeita à caracterização na vertente jurídico/administrativa. Atendendo embora a que esta vertente
se constituirá também como esclarecimento crítico às entidades a quem cabe a autorização ou
licenciamento das operações urbanísticas em causa.
Porém, tal como na REN, no âmbito dum EIA haverão de relevar, sem prejuízo do acima referido, os
aspetos ambientais. Pelo que, estando inerente a qualquer SARUP o conjunto de valores que a justificam,
caberia ao estudo de caracterização evidenciá-los, identificando-os, apreciando a sua importância no
contexto e relacionando-os criteriosamente com o projeto em causa, orientando esta exposição e análise
para a sequente avaliação de impactes. O mesmo se dirá a respeito dos valores em presença e das
específicas regras de ocupação e utilização estabelecidas no PDM para todas e cada uma das tipologias
de espaço interferidas ou de algum modo afetáveis pelo projeto. Abordagem esta que o EIA esboçou,
mas sem a objetividade e orientação que se esperaria, face às observações feitas em sede de pedido de
elementos adicionais a este respeito.

A.2. Uso do Solo
Cerca de metade da área de estudo é composta por espaços naturais ou naturalizados (56 %), sendo a
outra metade composta por áreas de intervenção humana (44 %), sobretudo a agricultura. Nas áreas
agrícolas predominam as vinhas (ocupando 465 ha, 25 % da área de estudo), os olivais (9 %) e as
culturas anuais de sequeiro (6 %). O uso do solo mais representado na área de estudo são os matos
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(28 %), sendo ainda muito relevantes outras importantes ocupações naturais, tal como as florestas de
sobreiro (298 ha, 16 %) e florestas de pinheiro-bravo (7 %).
Quanto à caracterização referente aos Habitats presentes na área de estudo, conclui o EIA, pág. 32, que
30 % da área de estudo é ocupada por habitats. Conclui ainda (em aparente desacordo com o que se
pode retirar do antecedente, Quadro 3.2 – Habitats na área de estudo) que o habitat com maior área
ocupada será o 8230 (Rochas siliciosas com vegetação pioneira…), seguido de 5210- (Matagais
arborescentes …), e 9330 (Florestas de Quercus suber), ocupando juntos 18 % da área de estudo.
Destaca-se o habitat 5210, zimbrais, que ocorre um pouco por toda a área de estudo e que apresenta um
bom estado de conservação. Acrescenta que o habitat 3130 é o que possui menor expressão na área,
consistindo numa pequena mancha associada à confluência da ribeira dos Brunhais e do Vimieiro, que
será destruída com a construção da barragem. Verificou-se, também, que os habitats associados a linhas
de água e zonas húmidas (3260, 6420 e 91E0*) são os que têm menor expressão na área.
A caracterização feita relativa a Usos do Solo, pág. 25 e seguintes, subsume-se, de facto, no Quadro 3.1 Classes de uso do solo na área de estudo, pág. 27, e no Quadro 3.2 – Habitats na área de estudo,
pág. 31, onde constam os dados que se retiram das publicações que sobre este assunto se debruçam
(ainda que verificados no terreno, segundo informa o EIA). Faltou, pois, a consequente análise crítica,
contextualizada e orientada para a avaliação de impactes.
Reiteram-se, pois, as considerações feitas na análise do EIA a este respeito, sublinhando que uma
caracterização efetivamente direcionada à avaliação dos impactes em causa deveria, por exemplo, entre
outras vertentes que ao assunto concernem, identificar os valores em presença inerentes à ocupação
constatada e prevista (sejam económicos, sociais, ecológicos, paisagísticos, relativos ao ordenamento do
território ou outros pertinentes). Tal como não deixaria de associar a este fator (Uso do Solo) a
caracterização dos Solos em causa (feita no item 6, pág. 83 e seg.), designadamente no que respeita à
aptidão agrícola e para regadio, tendo em conta, designadamente, o que se retira da Figura 6.2, pág. 92
- Distribuição das classes de aptidão dos solos na área do bloco de rega. Onde se verifica, por exemplo,
que uma percentagem muito significativa das áreas do bloco de Freixiel, bem como todas as do bloco de
Vieiro são classificadas como “sem aptidão agrícola”. Pese embora o que consta do sequente Quadro 6.5
– Área para cada classe de solo, onde parece concluir-se que qualquer solo tem aptidão para regadio.
Faltou, em qualquer caso, uma análise consistente da adaptação dos usos atuais e previsíveis (imediatos
e ou induzidos a médio longo prazo pelo concretização do Projeto) às condições edafoclimáticas
existentes nos distintos espaços da área de estudo. Condições estas que, de alguma forma, também
serão alteradas com a mudança do uso do solo.
A ausência duma caracterização integrada e duma análise mais abrangente do que a mera quantificação
das classes de espaços presentes na área de estudo, fragilizou, naturalmente, uma fundamentação
devidamente suportada dos impactes referentes a Uso do Solo, bem como os que a este fator estão de
alguma forma associados. Tanto mais quando o EIA, pág. 25, reafirma que “Esta caracterização revela-se
bastante importante, dado que é transversal a diversos descritores (…) ”.

A.3. Afetação da Zona Especial de Proteção (ZEP)-Alto Douro Vinhateiro (ADV)
O projeto em avaliação insere-se numa lógica de modernização e otimização da exploração agrícola de
um conjunto de culturas tradicionalmente associadas a este território nomeadamente a vinha, o olival e o
amendoal. Além desta ocupação cultural, a paisagem é marcada pela proximidade de aglomerados rurais
e pela existência de manchas de matos e matas onde se constata a presença de sobreiros.
Neste sentido, apesar do projeto da barragem e respetiva albufeira não se inserir na área classificada do
Alto Douro Vinhateiro (ADV) ou da sua Zona Especial de Proteção (ZEP), logo não consubstanciado
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afetação física dos atributos que lhe conferem Valor Universal Excecional (VUE), verificou-se que algumas
das componentes incidem na área da ZEP do ADV, tendo sido elaborado um Estudo de Impacte
Patrimonial (EIP).
O EIP apresentado efetua uma caraterização do ADV em que, além da sua contextualização histórica e
regional, sistematiza os atributos naturais e culturais que lhe conferem VUE, permitindo a identificação
dos atributos presentes na área de estudo definida, num total de cerca de 5 269 ha.
O EIP identifica e apresenta cartografia específica dos atributos podendo ser assim sistematizados:


Atributos culturais do ADV
 Vinha em socalcos - na área de estudo as vinhas armadas em socalcos estão presentes em
pequena quantidade (95 ha correspondentes a 1,8 % da área total). As vinhas
instaladas em socalcos ocorrem em áreas localizadas fora dos espaços
intervencionados;
 Vinha com outros sistemas de armação do terreno - estes sistemas ocupam maioritariamente
zonas de baixa ou encostas com exposição favorável e declive pouco acentuado tendo
uma presença de 606 ha correspondentes a 11,5 % da área caracterizada;
 Olivais - os olivais ocupam, em complementaridade com as vinhas com outros sistemas de
armação do terreno, a maior porção de área agrícola presente na área de estudo. O
sistema de cultivo é tradicional, com compassos de plantação largos em parcelas de
pequena dimensão, ocupando por vezes locais com fraca acessibilidade. Este atributo
conta com a presença de 559 ha, correspondendo a 10,6 % da área caracterizada;
 Amendoais - na área de estudo foram identificadas algumas áreas onde a amendoeira é
dominante. Este atributo contabiliza um total de 32 ha, correspondentes a 0,6 % da
área caracterizada;
 Património imóvel classificado ou em vias de classificação - foram identificados dois elementos
de património classificado, nomeadamente a Antiga Forca de Freixiel e o Pelourinho de
Freixiel;
 Povoações - nenhuma das povoações identificadas como Aldeias Vinhateiras do Douro é
abrangida pela área de estudo, no entanto, a povoação de Freixiel apresenta algumas
das características que qualificam estas Aldeias, nomeadamente o casario baixo,
disposto segundo curvas de nível, uma exposição solar favorável e a existência de uma
igreja central. Refere-se, ainda, que esta povoação contabiliza um total de 133 ha da
área de estudo, correspondentes a 2,5 % da área total da mesma;
 Locais de culto - regista-se a presença de quatro locais de culto na área de estudo,
designadamente a Igreja de Sta. Madalena, a Capela de S. Sebastião e a Igreja de
Nossa Sra. do Rosário, todos localizados em Freixiel, e a Igreja de Sto. Amaro,
localizada em Pereiros, no concelho de Carrazeda de Ansiães;
 Miradouros e vias panorâmicas - na área de estudo não foram identificados miradouros ou vias
panorâmicas;
 Mortórios, Laranjais e Quintas - na área de estudo não foram identificados a presença destes
atributos.
 Atributos naturais do ADV
 Matos e matas - dispersas por toda a área de estudo, estas são as formações com maior
representatividade, correspondendo 2.990 ha e 56,7 % da área total. São frequentes as
áreas de matos em espaços de transição entre os espaços mais humanizados e as áreas
mais inacessíveis, com relevos mais abruptos, estas últimas ocupadas por matas, que
na área de estudo são maioritariamente sobreirais. Estes elementos, dada a sua
extensão, conferem à paisagem uma imagem muito naturalizada;
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 Galerias ripícolas - o clima, a topografia e a ausência de solos profundos e bem estruturados
determinam que não sejam frequentes as galerias ripícolas bem desenvolvidas; no
entanto, as margens do rio Tua, no extremo noroeste da área de estudo, estão quase
continuamente ocupadas por galerias ripícolas, bem estruturadas e desenvolvidas.
Este valor representa 17 ha e 0,3 % da área de estudo;
 Geossítios - de acordo com o EIP não existem Geossítios de Relevância Nacional no Concelho
de Vila Flor;
 Rio Douro e cumeadas relevantes: o concelho de Vila Flor – no qual se desenvolve a área de
estudo deste Relatório – não confina, em nenhuma porção do respetivo território com o
rio Douro e o seu vale.

A.4. Sistemas Ecológicos
Deverá ser atendido na íntegra o transmitido no parecer do ICNF para efeitos de apreciação relativa aos
Sistemas Ecológicos.

A.5. Socioeconomia
Relativamente à saúde humana verifica-se que a envolvente próxima ao projeto apresenta baixa
densidade populacional e um índice de envelhecimento elevado. Ao nível da cobertura de cuidados de
saúde e equipamentos a população é bem servida, sobretudo considerando a densidade populacional.
Quanto aos aspetos socioeconómicos, o projeto insere-se numa região demograficamente deprimida,
onde a pouca disponibilidade de recursos hídricos tem contribuído para limitar o desenvolvimento
socioeconómico e a fixação de população, pelo que a disponibilização de água nesta região possibilitará
uma maior diversidade económica e um maior aproveitamento agrícola.

B.

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização
B.1. Ordenamento do Território

Quanto à avaliação de impactes, conclui o EIA que, pág. 124, 2.3.11.5 - Síntese: “A ocupação de áreas

condicionadas (tais como RAN, povoamentos de quercíneas, REN, PNRVT e ZEP do Alto Douro Vinhateiro)
durante as fases de construção e desativação representa um impacte maioritariamente negativo sobre o
ordenamento do território, mas realça-se que este é temporário e localizado, pelo que pode ser
considerado pouco significativo. É também necessário ressalvar que após a realização destas ações a
zona intervencionada é recuperada, retomando as características originais.
Na fase de exploração, devido à conversão ao regadio da área beneficiada existe uma grande
concordância com as estratégias para o ordenamento do território da região, através de uma maior
diversidade cultural, económica e maior aproveitamento agrícola de áreas classificadas maioritariamente
como RAN, contribuindo, ainda, para a preservação dos atributos naturais e culturais do Alto Douro
Vinhateiro. Desta forma considera-se este impacte positivo e com muito significado.”
Esta conclusão não se coaduna com a opção pela “…posição dita “ecológica” ou “conservadora” em que é
dado mais valor a um uso do solo já existente e de caráter natural ” expressamente assumida pelo EIA na
pág. 24 Vol_1_Tomo_3_AvImpactes, referente a Uso do Solo.
De facto, na avaliação dos “impactes parciais” foi praticamente ignorado o estabelecido nos Instrumentos
de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis, designadamente o expressamente estipulado no PDM (já relevado
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nas observações relativas à caracterização), quanto à preservação e valorização dos valores ambientais
em presença na área de estudo. Assim, em lado algum é invocada a “desnaturalização” do espaço
interferido. Quando este aspeto é de alguma forma tangencialmente abordado, a apreciação do impacte
parcial em causa remeteu sistematicamente para a sua compensação pelos perspetiváveis efeitos –
tomados, aparentemente como apenas positivos - induzidos pelo armazenamento de água e ou da rega
que proporciona. Desta forma, a avaliação dos impactes parciais resulta muitas vezes distorcida, porque
alheada da realidade observável e perspectivável, desvaloriza os valores em presença e ignora os
objetivos primeiros, condicionantes e recomendações, uns e outras estabelecidas pelas regras de
ocupação e uso dos espaços interferidos.
Assim, em linha com as observações formuladas relativamente à caracterização deste fator, considera-se
que vários dos valores ambientais em presença na área de estudo são negativamente afetados pelo
projeto e que muitos do objetivos estabelecidos nos IGT aplicáveis, designadamente no PDM, inerentes
ao uso e ocupação dos espaços que integram a Estrutura Ecológica Municipal, são prejudicados ou
mesmo definitivamente comprometidos.
Assim sendo, em consonância com a “opção” do EIA acima citada – dando, pois, “(…) mais valor a um
uso do solo já existente e de caráter natural” consideramos em síntese, que o impacte global relativo ao
Ordenamento do Território deverá ser avaliado como: Negativo; Direto; Permanente; Certo; local;
Imediato/ Médio e Longo prazo; Irreversível; Significativo; de Magnitude Média.

B.2. Uso do Solo
O critério que passou a presidir no EIA à avaliação dos impactes parciais relativos ao Uso do Solo assenta,
cf. pág. 24, na “(…) posição dita “ecológica” ou “conservadora” em que é dado mais valor a um uso do
solo já existente e de caráter natural”. Posição esta que será, de facto, a mais apropriada ao caso, tendo
em conta também a evolução do presente processo e as deficiências apontadas à caracterização da
situação de referência.
Com base neste critério, considerando os valores afetados ou definitivamente obliterados pela destruição
ou profunda modificação das características do solo interferido para a execução e implementação do
projeto e para a consecução dos seus objetivos, considera-se que o impacte global relativo a Uso do Solo,
contrariamente ao expresso no EIA, será: Negativo; Direto; Permanente; Certo; local; Imediato/ Médio e
Longo prazo; Irreversível; Significativo; de Magnitude Média.

B.3. Afetação da ZEP do ADV
A identificação e avaliação dos impactes sobre os atributos que conferem VUE ao ADV constam do EIP
apresentado, sendo considerados dois níveis de afetação: os impactes diretos consubstanciados em
perdas físicas e os impactes indiretos que afetam a configuração dos atributos.
O EIP identificou então os atributos que são afetados, quer pela construção da barragem e albufeira, quer
pela implementação do aproveitamento hidroagrícola propriamente dito, tendo-se constatado que na
generalidade nenhum desses atributos será afetado de forma expressiva pelo projeto, tendo por isso sido
considerados tendencialmente neutros, posição corroborada no âmbito da presente apreciação.
Efetivamente, a barragem e a albufeira não afetam diretamente qualquer atributo do ADV, no entanto,
dada a sua implementação, numa zona de vale, estes elementos serão observados de forma residual, e
com impacte visual pouco significativo, a partir dalguns pontos da área envolvente inserida na ZEP do
ADV, esta restringida a uma vertente, voltada a sul, que se localiza a norte da várzea da ribeira Redonda
e da povoação de Freixiel.
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Relativamente aos eventuais impactes associados à implementação de algumas componentes deste
projeto refere-se:






Beneficiação e restabelecimento de caminhos - os novos acessos localizam-se junto à barragem
correspondendo ao restabelecimento de um caminho agrícola e ao acesso à câmara de
manobras de jusante (fora da ZEP do ADV). A restante rede viária corresponde à
beneficiação de caminhos já existentes. Assim, mesmo tendo presente que estes caminhos
serão visíveis em praticamente toda a área de estudo, entende-se que serão facilmente
integrados na própria dinâmica da paisagem e previsivelmente assimiláveis pelo padrão
paisagístico do lugar.
Estação de Filtração - apesar de inserida na ZEP do ADV, face à sua reduzida dimensão, sendo
apenas visível de algumas vertentes localizadas a poente, cuja envolvente se carateriza pela
existência de vegetação arbóreo-arbustiva, entende-se que a sua visibilidade será
substancialmente reduzida, não tendo este elemento qualquer impacte negativo significativo
quer sobre atributos do ADV quer ao sobre qualidade cénica do lugar.
Construção da adutora e condutas - a adutora, no troço inicial, acompanha a margem direita da
ribeira da Redonda, enquanto as restantes condutas serão implantadas nos caminhos
existentes, prevendo-se que após a fase de construção ocorra a recuperação/regeneração da
vegetação sobre condutas enterradas, pelo que não serão geradas alterações significativas.

Importa ainda salientar que o estabelecimento dos perímetros de rega, para além de não impactar
negativamente com áreas de vinha, olival e amendoal, poderá conduzir a alterações benéficas na
estrutura física e visual da paisagem:





Possível aumento na expressão das culturas mediterrânicas no mosaico de ocupação do solo face
à maior disponibilidade hídrica;
Melhoria das condições para a prática agrícola e consequente recuperação de áreas agrícolas
abandonadas;
Introdução de novas e diferentes ocupações culturais;
Reparcelamento das áreas integradas nos perímetros de rega.

Em forma de conclusão, considera-se que 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 que 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.

B.4. Sistemas Ecológicos
Deverá ser atendido na íntegra o transmitido no parecer do ICNF para efeitos de apreciação relativa aos
Sistemas Ecológicos.

B.5. Socioeconomia
O EIA apresenta indicadores económicos que apontam para uma necessidade de crescimento na região e
verificam que a agricultura é o setor mais importante na região em estudo, tanto em número de
empresas como em principal empregador, e também o que mais contribui para o Valor Acrescentado
Bruto da região Norte.
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Contudo, o projeto apresenta aspetos socioeconómicos com impactes negativos, tais como:









A inundação de terrenos, com a criação da albufeira, prevê a alteração de áreas agrícolas e nova
divisão da propriedade agrícola - impacte negativo e permanente;
O aumento da atividade agrícola, que contribui para a riqueza económica local, possibilitará a
contaminação dos solos e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos através do uso de
pesticidas e fertilizantes - impacte negativo para a população e temporário até que seja
controlada pelas boas práticas agrícolas;
A conversão de áreas agrícolas em regime de sequeiro para regime em regadio, com aumento e
intensificação das culturas extensivas, pode conduzir a alguma diminuição da biodiversidade de
culturas, a manutenção da pequena propriedade e/ou um abandono agrícola da pequena
propriedade e aumento do desenvolvimento de espécies exóticas e invasoras - impacte negativo
e permanente;
A localização dos estaleiros de apoio à obra, bem como as áreas de depósito definitivo das terras
sobrantes, representando um impacte negativo significativo, terão de obedecer a um conjunto de
restrições, não se podendo instalar em zonas habitacionais, em áreas sensíveis para a
conservação da natureza ou junto a ocorrências patrimoniais, inerentes ao valor da exploração e
da propriedade - impacte negativo durante a execução do projeto, podendo não ser permanente;
Perturbação dos recetores sensíveis ao ruído (isto é, as habitações ou equipamentos onde o ruído
seja percetível por parte das pessoas) nas zonas mais próximas da frente de obra, durante os
trabalhos de construção - impacte negativo temporário, reversível.

O projeto apresenta, por outro lado, aspetos socioeconómicos com impactes positivos, tais como:








Desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, que promoverá a competitividade dos
territórios rurais e a preservação dos recursos naturais - impacte positivo, permanente.
A aplicação das boas práticas agrícolas previstas e implementadas para a área do ADV
contribuirão para a qualidade de vida da população - impacte positivo e permanente;
Armazenamento de água que permitirá aliviar as fracas disponibilidades hídricas da região impacte positivo permanente, que enriquecerá a área agrícola envolvente;
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 - impacte positivo permanente;
Redução da vulnerabilidade ao risco de incêndio nas zonas beneficiadas pelo regadio - impacte
positivo permanente;
A reabilitação de caminhos existentes, criando condições para circulação. A rede de caminhos
agrícolas a intervencionar, num total de 10,3 km, representa assim impactes socioeconómicos
positivos para a melhoria da atividade agrícola das populações.

B.6. Impactes cumulativos
Pelas suas características, não se afigura que possam existir impactes cumulativos significativos para os
descritores em análise.

C.

Condicionantes, Medidas de minimização, Planos de monitorização
C.1. Ordenamento do Território e Uso do Solo

Sendo o fator Ordenamento do Território transversal aos restantes, as medidas de minimização
preconizadas no EIA mitigarão apenas alguns dos impactes parciais referentes a este fator. Porém,
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porque se considera que o impacte global relativo a este fator deverá ser avaliado como Negativo; Direto;
Permanente; Certo; local; Imediato, Médio prazo e Longo prazo; Irreversível; Significativo; de Magnitude
Média, considera-se dever ser estabelecida como medida de minimização a não infraestruturação com o
sistema de rega de qualquer área pertencente ao Corredor Ecológico do Rio Tua.

C.2. Afetação da ZEP do ADV
O EIP refere que, sendo os efeitos do projeto essencialmente neutros ou ligeiros não se justifica a
conceção ou proposta de medidas de mitigação específicas, só justificáveis na presença de efeitos
adversos de maior relevância.
Apesar de se considerar que o conjunto de medidas gerais e específicas apresentadas no Relatório
síntese do EIA concorre para a minimização de impactes sobre a ZEP do ADV, entende-se que deverão
implementadas as seguintes medidas adicionais:





Os trabalhos de abertura/beneficiação de caminhos e de execução das valas para as condutas
(incluindo a adutora) deverá sempre que possível evitar o abate ou corte de árvores;
Se durante estes trabalhos se verificar a interferência com muros de pedra posta os mesmos
deverão, sempre que possível, ser repostos;
Deverá ser garantido que os produtos de escavação excedentários sejam armazenados em local
adequado fora da ZEP do ADV e do ADV;
As áreas identificadas na MM (FC) 18 para, caso se verifique necessário, deposição de terras
sobrantes, não devem situar-se na ZEP do ADV e no ADV.

C.3. Sistemas Ecológicos
Relativamente às medidas de minimização, potenciação e/ou compensação, deverá ser atendido na
íntegra o transmitido no parecer do ICNF para efeitos de apreciação relativa aos Sistemas Ecológicos.

C.4. Socioeconomia
Apesar de se considerar que o conjunto de medidas gerais e específicas apresentadas no Relatório
síntese do EIA concorrem para a minimização e potenciação de impactes socioeconómicos como:





Possível aumento na expressão das culturas mediterrânicas no mosaico de ocupação do solo face
à maior disponibilidade hídrica;
Melhoria das condições para a prática agrícola e consequente recuperação de áreas agrícolas
abandonadas;
Introdução de novas e diferentes ocupações culturais;
Reparcelamento das áreas integradas nos perímetros de rega;

deverão ainda ser implementadas as seguintes medidas:


A localização dos estaleiros de apoio à obra, bem como as áreas de depósito definitivo das terras
sobrantes, deverão obedecer a um conjunto de restrições tais como:
 Não poderão ser instalados em zonas habitacionais;
 Não poderão ser instalados junto ou em propriedades em plena exploração, com
rentabilidade económica.
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D.

Conclusão

Face ao exposto, considera-se que do ponto de vista dos fatores objeto da análise acima efetuada poderá
ser emitido parecer favorável condicionado à concretização do presente projeto.
Relativamente ao Ordenamento do Território e Uso do Solo, deve ser estabelecida como medida de
minimização a não infraestruturação com o sistema de rega de qualquer área pertencente ao Corredor
Ecológico do Rio Tua. Na concretização do projeto deverão ser atendidos os aspetos manifestados pelas
entidades de tutela de todas e cada uma 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.
Devem ainda ser cumpridas as medidas de minimização de mencionadas no EIA, bem como as seguintes:






5.4.
A.

Os trabalhos de abertura/ beneficiação de caminhos e de execução das valas para as condutas
(incluindo a adutora) deverá sempre que possível evitar o abate ou corte de árvores;
Se durante estes trabalhos se verificar a interferência de muros de pedra posta os mesmos
deverão, sempre que possível, ser repostos;
Deverá ser garantido que os produtos de escavação excedentários sejam armazenados em local
adequado fora da ZEP do ADV e do ADV;
As áreas identificadas na MM (FC) 18 para, caso se verifique necessário, deposição de terras
sobrantes, não devem situar-se na ZEP do ADV e no ADV;
A localização dos estaleiros de apoio à obra, bem como as áreas de depósito definitivo das terras
sobrantes, deverão de obedecer a um conjunto de restrições tais como:
 Não poderão ser instalados em zonas habitacionais;
 Não poderão ser instalados junto ou em propriedades em plena exploração, com
rentabilidade económica.

AGROSSISTEMAS
Caracterização da situação de referência

A área abrangida pela Barragem Redonda das Olgas, caminho de acesso ao coroamento, conduta de
adução e Aproveitamento Hidroagrícola está inserida na Região Norte (NUTS II), Terras de Trás-osMontes (NUTS III). A área da Barragem e caminho de acesso ao coroamento abrange as freguesias de
Freixiel e de Samões, ambas pertencentes ao concelho de Vila Flor. O Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel irá localizar-se no concelho de Vila Flor, abrangendo as freguesias de Freixiel e União das
freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas.
O Aproveitamento em estudo será desenvolvido num território com características demográficas de uma
população envelhecida, pouco densamente povoado não só ao nível do concelho, mas também ao nível
da NUT III em que está inserido e que, embora estas características sigam a tendência do país, nesta
zona encontram-se agravadas.
A análise da estrutura demográfica da população de produtores agrícolas mostra uma população
maioritariamente masculina, de produtores autónomos e particularmente envelhecida. Ao nível da
formação dos agricultores, verifica-se uma parte significativa de produtores com formação superior,
teoricamente mais habilitados para introduzir inovação no projeto a desenvolver.
O concelho em estudo tinha, em 2009, uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) superior a 60 % da
superfície total. A SAU é ocupada maioritariamente por culturas permanentes.
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No que diz respeito à ocupação da superfície agrícola, as culturas temporárias, face a outras culturas,
assumem pouca importância no concelho de Vila Flor, sendo praticamente todas cultivadas em sequeiro.
Dentro destas culturas, destacam-se as culturas para alimentação dos animais – prados temporários e
culturas forrageiras.
No concelho de Vila Flor as culturas permanentes têm importância acrescida na SAU e são conduzidas
maioritariamente em sequeiro. As culturas mais importantes são o olival e a vinha. De salientar que as
áreas de pomares - pomares de frutos frescos e citrinos -, são cultivadas predominantemente em
regadio.
Através do enquadramento da região, no que diz respeito à disponibilidade de rega por exploração,
verifica-se que o concelho de Vila Flor tem uma disponibilidade de rega limitada e inferior à verificada no
país e na região Norte. No que diz respeito à origem da água para rega, a sua predominância é
subterrânea.
No concelho de Vila Flor, o efetivo mais importante à data de 2009 era o efetivo de ovinos e caprinos,
que tem ganho importância ao longo do tempo. Em segundo lugar, e em sentido contrário de
crescimento, está o efetivo de equídeos. De referir também o efetivo bovino que perfazia, em 2009, 12 %
do efetivo total do concelho.
Da análise relativa à orientação técnico-económica das explorações da área em estudo, constata-se que a
região é composta maioritariamente por explorações especializadas em produções vegetais, e que dentro
desta merecem destaque as especializadas em vinha e em olival. Contudo, existe também uma grande
componente de explorações que, sendo especializadas em culturas permanentes, são compostas por
diversas destas culturas.
Há também explorações compostas por policultura e explorações mistas de culturas e criação de gado e,
no que diz respeito às culturas especializadas em produtos animais, as mais relevantes são as
explorações dedicadas a ovinos e caprinos.

B.

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização
B.1. Fase de construção

Na fase de construção e resultante das várias operações incluídas nesta fase, designadamente instalação
e atividade de estaleiros, abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos
de construção, desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas,
exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes, execução da barragem Redonda
das Olgas e respetivos órgãos anexos, construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes,
escavação e aterro de valas para colocação de condutas, foram identificados impactes negativos, como
sejam:






Ocupação da propriedade pelos equipamentos de apoio à construção, com especial destaque
para os estaleiros;
Caso seja necessária a criação de acessos provisórios, a circulação de veículos e funcionamento
de maquinaria pesada poderá trazer algum incómodo para os agricultores da área de intervenção
nas suas deslocações para as explorações agrícolas;
A desmatação e decapagem da zona de implantação do projeto irá interferir com alguns
caminhos agrícolas já existentes de acesso às propriedades;
A circulação de veículos e funcionamento de maquinaria pesada associada às ações de
exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes, bem como da construção
da barragem, poderão trazer algum incómodo para os agricultores da área de intervenção. A
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utilização de maquinaria pesada para o desenrolar desta ação poderá libertar poeiras e poluentes
para a atmosfera, com impacte negativo para os produtos agrícolas, à semelhança do que
acontecerá com a instalação das condutas da rede de rega;
A construção da Barragem implicará a expropriação e perturbação no terreno em que será
implementado, com impacte no património do proprietário;
A instalação das condutas e o respetivo recobrimento serão realizados com recurso a maquinaria
pesada. A circulação de máquinas e veículos associada a esta atividade irá condicionar o trânsito
local, podendo perturbar os trabalhos agrícolas.

Foram, no entanto, identificados impactes positivos, como seja um aumento do emprego na região
resultante da criação de postos de trabalho ligados à construção civil e de apoio às obras, ainda que estes
assumam um carácter temporário. A construção e beneficiação da rede viária de acessos, permitirá um
melhor acesso de pessoas e máquinas às parcelas agrícolas, assim como a circulação entre estas e os
assentos de lavoura, facilitará os processos produtivos, poupando tempo e recursos económicos. Outro
efeito cumulativo será um possível aumento do valor comercial da propriedade rústica, uma vez que
haverá um incremento no valor produtivo da terra e consequente aumento do seu valor comercial.

B.2. Fase de exploração
Na fase de exploração são identificadas as seguintes ações: presença, exploração e manutenção da
barragem Redonda das Olgas e órgãos anexos, presença, utilização e manutenção da rede viária,
alteração do regime de caudais na ribeira Redonda das Olgas, presença, funcionamento e manutenção da
adução e rede de rega, atividade de regadio. Não é reconhecida a ocorrência de impactes negativos
sobre os agrossistemas, à exceção da esperada intensificação da produção agrícola decorrente da
utilização do regadio. Esta intensificação da agricultura implica um esforço adicional no controlo de
impactes decorrentes de uma utilização mais intensiva de fatores de produção, o que poderá ser
colmatado se houver um apoio adequado de associações de regantes, Direção Regional de Agricultura e
outras entidades locais.
Os impactes positivos identificados nesta fase são muito significativos. Destaca-se, desde logo, a
valorização da propriedade rústica. Os agricultores cujos prédios passam a ser beneficiados pelo regadio
vêm aumentar o seu valor, dada a possibilidade de efetuar culturas mais rentáveis, bem como, por
aumentarem a produtividade das culturas o que traz ganhos económicos à agricultura local. Por outro
lado, a presença da albufeira, principalmente porque inserida numa matriz rural/florestal, poder-se-á
constituir como um recurso importante de água em eventuais situações de combate a incêndios. A
presença de uma rede viária beneficiada permitirá um melhor acesso de pessoas e máquinas às parcelas
agrícolas, assim como a circulação entre estas e os assentos de lavoura, o que facilitará os processos
produtivos, poupando tempo e recursos económicos. A execução da Barragem e a consequente alteração
nos caminhos existentes terá assim um impacte positivo na socioeconomia agrária da região.
Outro efeito cumulativo será um possível aumento do valor comercial da propriedade rústica, uma vez
que haverá um incremento no valor produtivo da terra e consequente aumento do seu valor comercial.
A expansão de culturas existentes e a introdução de novas culturas são também potenciadas pela
capacidade de transformação existente, e pela que se vai instalando, destes produtos agrícolas, podendo
criar a necessidade de instalação de infraestruturas de transformação, nomeadamente de amêndoa ou
lagares de azeite, com consequentes benefícios económicos para todo o tecido social envolvente.
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B.3. Fase de desativação
Na fase de desativação são identificadas as ações de abandono/desativação e de remoção.
No que respeita ao abandono da rede de rega, sem desmantelamento no fim de vida do projeto, uma vez
que se trata de uma estrutura enterrada, não são de esperar impactes negativos no meio agrícola, a não
ser os decorrentes da não beneficiação dos prédios pelo regadio.
A remoção da barragem implicará, forçosamente, o desaparecimento da albufeira e, consequentemente,
a cessação dos impactes positivos por ela gerados.

D.

Conclusão

Conclui-se que, de um modo geral, os impactes negativos decorrentes da fase de construção sobre as
populações residentes nas zonas abrangidas pelo projeto, bem como na sua envolvência, são, na sua
generalidade, de carácter temporário, reversíveis, pouco significativos e de reduzida magnitude.
No entanto, são de prever impactes positivos ao nível do emprego, embora a sua magnitude dependa do
volume de contratação de mão-de-obra local. Com medidas de incentivo à contratação de mão-de-obra
local, poderá perspetivar-se, durante a fase de construção, um aumento do emprego na região resultante
da criação de postos de trabalho ligados à construção civil e de apoio às obras, ainda que estes assumam
um carácter temporário.
Por seu turno, na fase de exploração do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, são de esperar
impactes significativamente positivos, resultantes do aumento da rentabilidade das explorações agrícolas,
devido à implementação, intensificação e melhor gestão dos sistemas de regadio.
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.

5.5.
A.

SOLOS
Caracterização da situação de referência

A caracterização da situação de referência do fator Solos apresentada no EIA é adequada.
A área de estudo do projeto da Barragem da Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola do
Freixiel, que compreende cerca de 1.894 ha, é dominada por Leptossolos dístricos órticos, derivados de
granitos ou de xistos, e rochas afins, com 68 % da área, e por Cambissolos dístricos órticos de granitos e
rochas afins, com 31 %. Nos blocos de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Freixiel, com uma área
de 570 ha, Cambissolos dístricos órticos de granitos e rochas afins representam 70 % da área e os
Leptossolos dístricos órticos, derivados de granitos ou de xistos, e rochas afins ocupam 29 % do
aproveitamento hidroagrícola.
Relativamente à erosão, a área de estudo caracteriza-se por apresentar 59 % da área com risco de
erosão potencial baixo, 20 % da área com risco médio e 21 % da área com risco elevado. Na área dos
blocos de rega os valores de risco de erosão potencial são 30 %, 39 % e 30 %, respetivamente para a
erosão baixa, média e alta.
Quanto aos riscos de salinização/alcalização e uma vez que não existem dados disponíveis para a área, e
de forma a averiguar da qualidade da água de rega no futuro, recorreu-se às medições efetuadas em
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ribeiras próximas da área de estudo, tendo-se verificado que os valores de condutividade medidos são
inferiores a 0,7 dS/m, não apresentando, assim, restrições de acordo com as recomendações da FAO.
Na caracterização da aptidão ao regadio verifica-se que a totalidade da área do futuro Aproveitamento
Hidroagrícola do Freixiel é apta para o regadio: 70 % da área dos blocos de rega apresenta aptidão
moderada; e 29% apresenta aptidão moderada a marginal.

B.

Identificação e avaliação de impactes

Relativamente a este fator, as principais ações geradoras de impactes prendem-se com:




A fase de construção, estando associados à implantação da infraestrutura da barragem e
respetivos órgãos hidráulicos, estação de filtração, conduta adutora, rede secundária e rede
viária;
A fase de exploração da albufeira e do regadio.

Na fase de construção, os impactes sobre os solos serão decorrentes da implementação e construção da
infraestrutura da barragem e respetivos órgãos hidráulicos, estação de filtração, conduta adutora, rede
secundária e rede viária, estando relacionados com:








As ações de decapagem dos solos para implantação das infraestruturas (barragem e órgão
hidráulicos, estação de filtração, conduta adutora, rede de rega e rede viária);
A escavação dos materiais de empréstimo;
A ocupação permanente dos solos com as infraestruturas (barragem e órgãos hidráulicos, estação
de filtração e rede viária);
A escavação das valas para o enterramento da conduta adutora e da rede de rega;
A compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afetos à obra;
A ocupação temporária do solo com os estaleiros e depósitos de terras sobrantes;
A possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis.

Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que os três primeiros
(decapagem dos solos, escavação de materiais de empréstimo e ocupação dos solos com as
infraestruturas) serão significativos e permanentes por haver uma afetação irreversível dos solos, e os
restantes serão temporários, reversíveis e pouco significativos. Sendo de realçar que, o facto das
manchas de empréstimo se localizarem dentro da área da futura albufeira irá atenuar os impactes
negativos sobre os solos.
Na fase de exploração, para além dos impactes negativos que têm início na fase de construção e que se
prolongam a esta fase, a ocupação irreversível do solo pelas infraestruturas construídas, há ainda que
considerar os impactes gerados no solo como consequência da exploração da albufeira e da prática do
regadio. No que diz respeito à exploração da albufeira, decorrente dos ciclos alternativos de enchimento e
vazamento da albufeira, poderão ocorrer fenómenos de instabilidade nos terrenos circundantes, que no
entanto serão localizados e pouco significativos. No que respeita à prática do regadio há a considerar os
riscos de erosão e os riscos de salinização/alcalização.
A erosão do solo vai depender da erosividade do agente erosivo, da erodibilidade do solo, da fisiografia e
tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, entre outros. No EIA é apresentada uma carta dos riscos
de erosão potencial com os solos agrupados em 4 classes. Pela sua análise, verifica-se que em 69 % da
área dos blocos de rega o risco de erosão é baixo a médio, com valores inferiores a 5 t.ha/ano, e nos
restantes 30 % o risco de erosão potencial é alto, com valores compreendidos entre as 5-20 t.ha/ano. No
entanto, considerando que 85 % da área dos blocos de rega está ocupada por culturas permanentes, das
quais 95 % são arbóreo/arbustivas, que serão regadas por rega localizada, não se prevê a ocorrência de
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impactes significativos devidos à erosão; no entanto, deverão ser seguidas as boas práticas agrícolas de
conservação do solo e as regras básicas do regadio para minimizar a ocorrência deste potencial impacte.
Quanto aos riscos de salinização/alcalização, tal como acima referido relativamente à caracterização de
referência, não existem dados disponíveis para a área, não sendo no entanto de esperar problemas, uma
vez que a qualidade da água de rega, de acordo com as recomendações da FAO, não apresenta
restrições para o seu uso, e os eventuais impactes serão minimizados com a boa prática das regras
básicas do regadio.
Deste modo, conclui-se que como impactes negativos são perspetivados os decorrentes da construção da
barragem, que poderão ser temporários ou permanentes, localizados, pouco significativos ou
significativos, quando apresentam um carácter irreversível, os decorrentes da exploração da albufeira que
serão negativos, localizados e pouco significativos e os decorrentes do regadio que serão negativos,
localizados reversíveis e pouco significativos.
Como impacte positivo, temos que a garantia da disponibilidade de água, através da constituição da
albufeira, e a implementação do regadio vão possibilitar uma melhor e maior utilização do potencial
agrícola dos solos, que terão como efeito um maior desenvolvimento da atividade agrícola, de que
resultarão impactes positivos significativos e permanentes.

C.

Medidas de minimização, Planos de monitorização

Concorda-se, na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA, que se forem
escrupulosamente cumpridas mitigarão os impactes, devendo, ser adicionalmente cumprida a seguinte
medida de carácter específico, na fase de construção
“Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes

das escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo
local e mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo.”

D.

Conclusão

Da análise dos impactes do projeto sobre o fator Solos, conclui-se que na sua globalidade se apresenta
ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade, possa pôr
em causa a sua realização.

5.6.

AMBIENTE SONORO

A apreciação referente ao Ambiente Sonoro abaixo efetuada resulta do contributo da APA/DGA/DARRuído, consultada enquanto entidade externa à CA.

A.

Caracterização da situação de referência

Relativamente à caracterização do ambiente afetado pelo projeto, na situação atual, verifica-se que o
local é influenciado, para além de fontes naturais, pelo tráfego rodoviário que circula nas principais vias
de comunicação existentes (Estrada Municipal 629 e Estrada Nacional 314) que intersetam a área de
estudo. O tráfego rodoviário constitui a principal fonte de ruído, apesar do tráfego processado naquelas
vias, de acordo com EIA, ser pouco intenso. Na envolvente da área de estudo encontra-se a Pedreira da
Curva da Nogueira.
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Os recetores sensíveis existentes na área de estudo correspondem aos aglomerados de Freixiel, Vieiro e
Vilas Boas, encontrando-se o primeiro totalmente inserido na área de estudo do projeto e os restantes
parcialmente inseridos.
Em termos de disciplina e classificação zonal, instituído pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual, verificou-se que a Planta
de Ordenamento do Território, enquanto elemento constituinte do Plano Diretor Municipal de Vila Flor,
classifica 41,9 ha (2,2%) da área de estudo do projeto como Zona Musta e 0,2 ha (0,01%) como zona
sensível, correspondendo esta à Escola Básica de Freixiel, Jardim de Infância de Freixiel e Lar de Santa
Maria Madalena.
Para a seleção de pontos de avaliação o EIA selecionou sete recetores sensíveis ao ruido, um localizado
em Vilas Boas e os restantes em Freixiel. Os recetores encontram-se afastados das infraestruturas,
variando as distâncias entre 10 e 90 m, no que respeita às condutas, e entre 80 e 800 m, em relação aos
caminhos a construir/reabilitar.
A caracterização do ambiente acústico junto dos recetores sensíveis para efeitos de avaliação de impactes
apresentada no EIA, cingiu-se a uma afirmação meramente qualitativa, que refere tratar-se de uma zona
pouco ruidosa, muito natural e maioritariamente agrícola, com o predomínio de culturas de olival e vinha.

B.

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização
B.1.

Fase de construção

Esta fase será caracterizada pelas seguintes ações: instalação e atividade de estaleiros; abertura e/ou
utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção; exploração de áreas de
empréstimo e depósito de materiais sobrantes; execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos
órgãos anexos (incluindo o desvio provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda); desmatação
e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas; construção de novos acessos
e beneficiação de acessos existentes; escavação e aterro de valas para colocação de condutas.
A identificação e previsão de impactes associados às referidas ações de projeto foi efetuada em termos
qualitativos, tendo considerado que de uma forma geral os impactes são negativos pouco significativos,
exceto as ações de desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas e de escavação e aterro de valas para colocação de condutas, cujo impacte é significativo.
Desta forma, o EIA prevê que os recetores sensíveis próximos daquelas ações sofram perturbações
essencialmente durante as obras na rede viária e durante os trabalhos de implantação das condutas e
órgãos acessórios.

B.2.

Fase da exploração

A ações presentes nesta fase são: presença, exploração e manutenção da barragem Redonda das Olgas e
órgãos anexos; presença, utilização e manutenção da rede viária; presença, utilização e manutenção da
rede viária; alteração do regime de caudais na ribeira Redonda das Olgas; presença, funcionamento e
manutenção da adução e rede de rega; atividade de regadio.
Para a exploração da barragem não se preveem impactes no ambiente sonoro, uma vez que as ações que
lhe são inerentes não serão efetuadas na proximidade de recetores sensíveis. Para as restantes ações e
dado que a duração será limitada no espaço e no tempo, não são previsíveis impactes significativos.
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Refira-se ainda que eventual acréscimo no tráfego rodoviário associado à intensificação agrícola,
igualmente passível de gerar ruído, será bastante reduzido.

B.3.

Fase de desativação

Nesta fase, as ações consideradas foram: abandono/desativação; remoção. Os impactes esperados serão
similares aos verificados para a fase de construção, uma vez que envolvem o mesmo tipo de atividades.

C.

Medidas de minimização

O EIA propõe as seguintes medidas de mitigação para a fase de construção:

D.



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;



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;



Assegurar o bom estado dos equipamentos geradores de ruído, para que não seja emitido mais
ruído do que o necessário.

Conclusão

Da análise do EIA verificou-se que a avaliação de impactes no domínio do ruido assentou numa
metodologia teórico-qualitativa da caracterização da situação de referência do ambiente sonoro, sendo
esta fase um elemento base para uma avaliação de impactes neste domínio. Quer isto dizer, que nesta
fase é fundamental o conhecimento dos níveis sonoros, quer estes sejam obtidos através de cartografia
de ruído existente ou a criar, quer através de ensaios acústicos para a recolha de dados.
Assim, pese embora o acima exposto, sendo aceitável depreender-se que os níveis sonoros são
relativamente baixos, provavelmente inferiores aos valores limite para zonas sensíveis, considera-se
poder ser emitido parecer favorável ao projeto, no pressuposto de que a Barragem Redonda das Olgas e
o Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel não virá a ser implantado na proximidade de recetores
sensíveis.
No que respeita à construção das infraestruturas relativas à rede de Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel, é expetável que ocorram impactes negativos significativos 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
RGR, se constituirão como atividades ruidosas temporárias.
A perturbação sonora causada pelas atividade ruidosas temporárias é passível de ser minimizada e
controlada através do cumprimento dos horários previstos no RGR e da fixação de condições de
funcionamento, em particular o cumprimento de valores limite, no caso de obras com uma duração
superior a 30 dias.
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5.7.
A.

SAÚDE HUMANA
Caracterização da situação de referência

O Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que alterou e republicou o Decreto-Lei
n.º 151- B/2013, de 31 de outubro, sublinha a necessidade de proteger os cidadãos dos riscos para a
saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, determinando, em sede de procedimento de AIA, a
necessidade de avaliação dos impactes do projeto em estudo sobre a população e Saúde Humana.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta uma definição de saúde com ampla abrangência,
considerando “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de
doenças ou enfermidades”. Desta forma está englobada não só a componente de Saúde Pública como
também a de Saúde Ambiental, que decorre das interligações entre população e o ambiente/ecossistema
onde habita.
A Saúde Ambiental está maioritariamente associada a questões como o saneamento e abastecimento de
água, incluindo igualmente o ruído, o controlo de poluição – quer da água, quer do ar –, a gestão de
resíduos, a segurança alimentar e química, a proteção contra radiações, saúde ocupacional e comunitária,
para além das modificações que se têm vindo a verificar decorrentes das alterações climáticas. Como tal,
é necessário que em sede de AIA a Saúde Humana seja analisada de forma integrada com outras
temáticas, nomeadamente a Qualidade do Ambiente (qualidade do ar, ambiente sonoro e produção e
gestão de resíduos e efluentes), a Socioeconomia e os Recursos Hídricos.
A área de intervenção do projeto localiza-se na área de jurisdição da Unidade Local de Saúde (ULS) do
Nordeste da Administração Regional de Saúde do Norte.
A elaboração do fator “Saúde Humana” teve como base a informação constante no Perfil Regional de
Saúde de 2017 – Região de Saúde do Nordeste e Perfil Local de Saúde (PLS) da ULS do Nordeste de
2018.
Da análise dos documentos, consta-se que a ULS Nordeste, onde está inserido o concelho de Vila Flor,
apresenta o índice de envelhecimento mais elevado da região, tendo vindo a aumentar nas últimas
décadas. Também o índice de dependência de idosos apresenta o valor mais elevado da região. Os
valores apresentados são significativamente mais elevados do que os registados a nível nacional. Verificase um baixo índice de dependência de jovens, transversal a todo o território nacional.
A esperança de vida à nascença tem vindo a aumentar nos últimos anos.
Serviços e Equipamentos de Saúde
Na zona de implantação da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel,
ao nível de cuidados de saúde hospitalares, o hospital mais próximo é a Unidade Hospitalar de Mirandela,
em Mirandela, a cerca de 26 km da área do projeto. Em termos de equipamentos de saúde primários, a
população é servida pelo Centro de Saúde de Vila Flor. No concelho de Vila Flor existem duas farmácias à
disposição da população.

B.

Características ambientais e fatores de risco suscetíveis de afetar a saúde humana


Ambiente Sonoro

Em termos de ruído ambiente pode concluir-se que os níveis sonoros nos locais avaliados são compatíveis
com os valores limite para zonas não classificadas. De referir que não é objeto de análise no EIA o efeito
do ruído nos trabalhadores afetos às várias fases do projeto (ruído ocupacional).
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Qualidade do Ar

Na análise da Qualidade do Ar na área do projeto, que contempla a Barragem Redonda das Olgas e o
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, foi concluído que a ocupação humana nesta área é reduzida e
principalmente associada a trabalhos agrícolas. Deste modo, não foram identificadas fontes poluidoras
significativas. Assim, as fontes de poluição atmosférica existentes têm um caráter difuso e encontram-se
relacionadas, por um lado, com a própria atividade agrícola e, por outro, com o tráfego rodoviário que
circula nas infraestruturas rodoviárias presentes (essencialmente estradas municipais). No entanto, tendo
em conta a rede viária e o volume de tráfego que a caracteriza, não se prevê qualquer tipo de risco em
termos de saúde pública na envolvente ao local de implantação do projeto.


Qualidade da Água

No que respeita à qualidade das águas superficiais, a área de estudo considera duas linhas de água. Uma
delas, a ribeira da Cabreira, que apresenta o estado ecológico de Razoável, devido à presença de
macroinvertebrados bentónicos.
O outro curso de água, designado de “afluente do rio Tua”, foi classificado como estando em Bom estado
ecológico, contudo, o nível de confiança da referida classificação é baixo, por resultar de modelações
estatísticas e não de amostragem, como acontece na ribeira da Cabreira.


Análise dos Riscos

Dada a localização da barragem – numa região pouco povoada e sem a presença de povoações a jusante
do local de implantação da obra – o usual risco para as populações provocado por um eventual cenário
de rotura da barragem é residual no caso da Barragem Redonda das Olgas.
Relativamente à componente do regadio, em virtude de o projeto pretender otimizar o uso de um
território que atualmente já é alvo de atividades agrícola, não será expectável um acréscimo relevante
nos riscos.
Dadas as dimensões e características das infraestruturas em avaliação, os riscos naturais, tecnológicos e
mistos relacionados com a Barragem Redonda das Olgas e área equipada, são considerados muito pouco
expressivos para a generalidade dos fatores em apreciação.
Em termos de potenciais riscos para o fator Recursos Hídricos Superficiais, face ao projeto em apreço e
não tendo como garantia a aplicação de medidas que o contrariem, é previsível uma eventual
deterioração da qualidade da água por via do aumento de nutrientes (e.g., fósforo, azoto), sais e
pesticidas. A referida deterioração ira abranger as linhas de água interferidas pela área de estudo, assim
como o rio Tua, para onde estas últimas confluem. Algumas das possíveis ações que podem ser
implementadas para minimizar estes efeitos são:







Utilização como sistema rega a gota-a-gota;
Manutenção das culturas existentes, que têm resiliência face à escassez de água;
Cumprimento de boas práticas agrícolas e de gestão da água;
Cumprimento da faixa de proteção das principais linhas de água, não exercendo atividade
agrícola e garantindo a salvaguarda das espécies ripárias presentes.
Solos

Na vertente da componente Solos, e sumarizando a situação de referência, os riscos que podem ser tidos
em consideração estão associados a:



Aumento dos processos de erosão, decorrente do aumento da intensificação agrícola;
Degradação dos solos e diminuição do seu potencial produtivo.
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Como forma de mitigar os eventuais impactes do projeto serão divulgadas por todos os agricultores ações
de boas práticas, quer ao nível da instalação de culturas permanentes (e.g., modelação de terreno), quer
das atividades de gestão corrente, por exemplo, recorrendo a rega gota-a-gota. Tal facto é
particularmente relevante pela moderada ou baixa aptidão para o regadio, o que será minimizado com a
manutenção das culturas atualmente presentes, que estão adaptadas às condições edafoclimáticas da
região.


Ordenamento do território

Com o potenciar das atividades agrícolas e de utilização e circulação de maquinaria e pessoas, poderá
ocorrer um acréscimo no risco de incêndios, que será necessário mitigar através de aplicação de boas
práticas, para além do estrito cumprimento da legislação vigente sobre a matéria.

C.

Identificação e avaliação de impactes

Para o desenvolvimento do presente item foi considerada, com as necessárias adaptações face às
dimensões e enquadramento do projeto de execução da Barragem Redonda das Olgas, o procedimento
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera seis etapas sequenciais
(Screening, Scoping, Avaliação, Recomendações, Reporting e Monitorização e avaliação).
Contudo, atendendo às caraterísticas das infraestruturas e sua localização, bem como a exígua dimensão
do projeto associado à Barragem Redonda das Olgas e ao Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, o EIA
apenas avaliou as primeiras três etapas – Screening, Scoping e Avaliação, considerando que, não se
justifica a apreciação dos passos respeitantes às Recomendações, Reporting e Monitorização e avaliação.
61

C.1.

Fase de construção

A avaliação de impactes apresentada para a fase de construção abrange todas as ações nela constantes,
nomeadamente:








Instalação e atividade de estaleiros
Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção
Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas
Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes
Execução da barragem Redonda das Olgas e respetivos órgãos anexos (incluindo o desvio
provisório e execução da ensecadeira na ribeira Redonda)
Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes
Escavação e aterro de valas para colocação de condutas

As referidas ações exibirão afetações muito baixas nos aspetos que interferem com a saúde humana,
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.
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C.2.

Fase da exploração

Para a fase de exploração, a avaliação efetuada teve por base um conjunto de ações geradas pela
implantação do projeto, suscetíveis de gerar impactes sobre o fator Saúde Humana, nomeadamente:
Ação: Presença, exploração e manutenção da barragem Redonda das Olgas e órgãos anexos
A presença, exploração e manutenção da barragem Redonda das Olgas e órgãos anexos
não exibirá afetações consideráveis nos aspetos que interferem com a saúde humana,
sobretudo atendendo à baixa densidade populacional na envolvente próxima ao projeto.
Desta forma, considera-se o impacte desta ação como nulo.
Ação: Presença, utilização e manutenção da rede viária
A presença, utilização e manutenção da rede viária exibe afetações muito baixas nos
aspetos que interferem com a saúde humana, particularmente pela baixa densidade
populacional na envolvente próxima ao projeto.
Durante esta fase poderá existir um pequeno aumento de ruído e da libertação de
poluentes atmosféricos para a atmosfera, resultante do expectável aumento de circulação
de veículos, podendo afetar a qualidade do ar ambiente. Contudo, não se prevê que este
aumento seja significativo face àquele verificado na situação de referência. Desta forma,
o impacte desta ação pode ser considerado negligenciável.
Ação: Alteração do regime de caudais na ribeira Redonda das Olgas
As alterações do regime de caudais na ribeira Redonda das Olgas, nomeadamente
decorrentes da transformação de um sistema maioritariamente lótico em lêntico não
deverão gerar alterações mensuráveis ao nível da Saúde Humana. Assim, o impacte sobre
a saúde humana poderá ser classificado como nulo.
Ação: Presença, funcionamento e manutenção da adução e rede de rega
Esta ação não se traduzirá em impactes ao nível da Saúde Humana.
Ação: Atividade de regadio
Durante a atividade de regadio estão previstas medidas de minimização e planos de
monitorização de modo a limitar e controlar os potenciais efeitos sobre o ambiente e, por
consequência, da Saúde Humana. A afetação da Saúde Humana, por via da afetação dos
ecossistemas, afigura-se como negligenciável.
De destacar a afetação da Socioeconomia, para a qual foram identificados diversos
impactes de natureza positiva, que resultam, por via indireta, em impactes sobre a Saúde
Humana.
Efetivamente, perspetiva-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.

C.3.

Fase de desativação

Para a fase de desativação a avaliação efetuada teve por base um conjunto de ações geradas pelo fim do
funcionamento do projeto, suscetíveis de gerar impactes sobre o fator Saúde Humana, nomeadamente:
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Ação: Abandono/desativação
Este cenário conduzirá a uma degradação progressiva das infraestruturas abandonadas,
passando a ser classificadas como resíduos. Estes resíduos poderão ser colonizados por
um conjunto de organismos passíveis de se constituir como vetores de doenças e
parasitas. Tais circunstâncias poderão acarretar problemas relacionados com a Saúde
Humana.
Ação: Remoção
A fase de remoção das infraestruturas terá o incremento da densidade populacional –
fruto da presença dos operários – o que no entanto não irá interferir com os serviços de
saúde locais e/ou regionais. Acresce referir que a localização das infraestruturas a
remover 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 os recetores sensíveis existentes na envolvente.

D.

Medidas de minimização e planos de monitorização

As medidas de minimização e planos de monitorização propostas no EIA têm como objetivo evitar e
reduzir os riscos para a Saúde Humana e para o ambiente, nomeadamente ao nível da poluição da água,
ar e solo, afetação da fauna ou da flora, ruído ou odores, danos em quaisquer locais de interesse, e na
paisagem.

D.1.

Medidas de minimização

As medidas de minimização gerais, constam da listagem de “Medidas de minimização gerais da fase de
construção” presente no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Para além das medidas gerais, são propostas no EIA medidas de carácter mais específico, a fim de se
obter um quadro de mitigação mais bem capacitado para lidar com os potenciais impactes significativos
deste projeto em particular.
Neste sentido, para o fator Saúde Humana foram definidas as seguintes medidas de minimização, que
devem ser implementadas:
Fase de construção
MM(FC) 68 - Deve ser garantido, em fase de obra, que todos os trabalhadores têm acesso a
cuidados de saúde adequados e proporcionais.
Fase de exploração
MM(FE) 26 - Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por
forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades
adequadas destes compostos, nunca excedendo as recomendações dos
fornecedores para as culturas em causa.
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D.2.

Planos de monitorização

De acordo com a avaliação efetuada, é proposto no EIA o programa de monitorização para o fator
Qualidade da Água.
Neste sentido, para a avaliação da qualidade da água das linhas de água a montante e jusante da
barragem, a monitorização deverá contemplar uma vasta panóplia de parâmetros físicos e químicos, tal
como de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98 - Consumo para Rega.
As determinações dos parâmetros físicos-químicos nas várias estações de amostragem deverão ser
realizadas em laboratório acreditado. Deste modo, serão utilizados os métodos analíticos de referência
para as águas naturais superficiais (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, Decreto-Lei n.º 83/2011, de
20 de junho) e Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, e em consequência serão considerados os
limites de deteção, a precisão e a exatidão aí especificados.
Ao nível da Saúde Humana, embora de uma forma indireta, considera-se importante a implementação do
programa de monitorização proposto para a Qualidade da Água.

E.

Conclusão

Após apreciação da análise efetuada no EIA ao nível da Saúde Humana, considera-se que face à natureza
e tipologia da intervenção prevista pelo projeto, este fator ambiental assume reduzida relevância no
contexto geral da avaliação de impactes ambientais resultantes da construção e exploração da barragem
e do aproveitamento hidroagrícola.
A avaliação de impactes efetuada no EIA teve em consideração, e integrou, as principais conclusões da
análise efetuada para os fatores ambientais “Qualidade do Ar”, “Ambiente Sonoro” e “Socioeconomia”,
igualmente importantes no contexto da Saúde Humana.
Pelo exposto, no que concerne ao fator Saúde Humana e resultante da análise efetuada, considera-se
poder ser emitido parecer favorável à concretização do projeto em causa, condicionado ao cumprimento
das medidas de minimização com influência sobre o fator Saúde Humana.

5.8.
A.

PAISAGEM
Caracterização da situação de referência

A.1.

Análise estrutural e funcional da Paisagem

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo, a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grande
Grupo de Unidades de Paisagem (macroestrutura) “C – Trás-os-Montes”. Hierarquizadas dentro deste
grande grupo estão delimitadas, num nível inferior, as Grandes Unidades de Paisagem: “Terra Quente
Transmontana” (n.º 25) e “Baixo Tua e Ansiães” (n.º 27).
No que se refere à localização das componentes do projeto neste sistema todas se situam no Grande
Grupo “C” de Unidades de Paisagem “Trás-os-Montes”. No que se refere às Unidades, as referidas
componentes distribuem-se do seguinte modo:


“Terra Quente Transmontana” (n.º 25) - a maior parte do Bloco de Rega de Vieiros e respetiva
rede de rega secundária e parte final do Adutor Principal (cerca de 1/5 da sua extensão total);

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

64

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381



A.2.

“Baixo Tua e Ansiães” (n.º 27) - uma pequena parte a Sul do Bloco de Rega de Vieiros e
respetiva rede de rega secundária; a maior parte do Adutor Principal; Bloco de Rega de Freixiel;
Corpo da Barragem; Albufeira; Acesso ao coroamento a beneficiar e acesso novo de contorno Sul
à albufeira.

Análise visual da Paisagem

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para um buffer de 3 km, com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem.

A.2.1

Qualidade visual

A área de estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual “Elevada”
representando cerca de 73 %, que se traduzem em cerca de 8.996 ha e que é decorrente da presença de
áreas com ocupações ou usos do solo, de que se destacam: sobreirais espontâneos, afloramentos
rochosos, vinhas em socalcos e galerias ripícolas.
A classe de “Média” representa cerca de 26 % da área de estudo que se traduz em cerca de 3.197 ha e
está associada a áreas com ocupações ou usos do solo, de que se destacam: planos de água, mosaicos
complexos de agricultura e outras florestas.
A classe de “Baixa” representa cerca de 1 %, ou seja, cerca de 162 ha. Esta classe surge associada a
áreas com ocupações ou usos do solo, de que se destacam: áreas sociais e florestas de produção.
No que se refere às componentes do projeto, as mesmas localizam-se nas seguintes classes:


Corpo da barragem; Albufeira – maioritariamente na classe de “Elevada” e, pontualmente, na
classe de “Média”



Acesso Sul e Estação de filtração – “Elevada”



Adutor principal - maioritariamente na classe de “Elevada” e, pontualmente, na classe de “Média”



Bloco de rega de Vieiro
 Área beneficiária de rega - maioritariamente na classe de “Elevada” seguida de “Média”
 Rede de rega secundária - maioritariamente na classe de “Média” seguida de “Elevada”



Bloco de rega do Freixiel
 Área beneficiária de rega - maioritariamente na classe de “Média” seguida de “Elevada”
 Rede de rega secundária - maioritariamente na classe de “Média” seguida de “Elevada”

A.2.2

Capacidade de Absorção Visual

A área de estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Capacidade de Absorção Visual
“Elevada”, representando cerca de 65 %, ou seja, cerca de 8.063 ha. As áreas da classe de “Média”, que
correspondem a cerca de 21 % ou cerca de 2.600 ha, e de “Baixa”, que correspondem a 14 % ou cerca
de 1.790 ha, situam-se nas zonas de transição entre as diversas várzeas ou vales e as áreas de maior
cota.
A classe de “Elevada” decorre de as povoações existentes e vias se localizarem, ou desenvolverem, nas
zonas de vale o que determina horizontes confinados pelo relevo. No caso de povoações que se localizam
em pontos de maior cota, como Mogo da Malta e Samões, dado situarem-se em zonas mais planálticas ou
de cumeadas largas, contribuem, também por esta razão para maior capacidade de absorção visual.
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No que se refere às componentes do projeto as mesmas localizam-se nas seguintes classes:


Corpo da barragem; Albufeira; Acesso Sul e Estação de filtração – “Elevada”



Adutor principal - maioritariamente na classe de “Elevada”, pontualmente, na classe de “Média” e,
muito pontualmente, na classe de “Baixa”



Bloco de rega de Vieiro
 Área beneficiária de rega - “Elevada” e, muito pontualmente, na classe de “Média”
 Rede de Rega Secundária - “Elevada”



Bloco de rega do Freixiel
Área beneficiária de rega e Rede de Rega Secundária - maioritariamente “Elevada” seguida de
“Média” e, muito pontualmente, “Baixa”

A.2.3

Sensibilidade Visual

A área de estudo caracteriza-se por apresentar Sensibilidade Visual “Média”, representando cerca de
70 % ou cerca de 8.606 ha. A classe de “Elevada” é a segunda classe mais representativa com cerca de
18 % ou cerca de 2.228 ha. Foram ainda consideradas mais duas classes: “Baixa” e “Muito Elevada”.
A classe de “Baixa” é residual, representando cerca de 98 ha, e a de “Muito Elevada” representa cerca de
1.424 ha, traduzindo-se em cerca de 12 % da área de estudo.
No que se refere às componentes do projeto as mesmas localizam-se nas seguintes classes:

B.



Corpo da barragem; Albufeira; Acesso Sul e Estação de filtração – “Média”



Adutor principal - maioritariamente na classe de “Média” e, pontualmente, na classe de “Elevada”
e de “Muito Elevada”



Bloco de rega de Vieiro
 Área beneficiária de rega - maioritariamente na classe de “Média” e, pontualmente,
“Elevada”
 Rede de Rega Secundária - “Média”



Bloco de rega do Freixiel
 Área beneficiária de rega - maioritariamente na classe de “Média” e, muito pontualmente,
“Elevada” e “Muito Elevada”
 Rede secundária - maioritariamente na classe de “Média” e, pontualmente, “Elevada”

Identificação e avaliação de impactes

Genericamente, os efeitos dos impactes refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas,
em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando
assim negativamente a leitura da Paisagem.
Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases de projeto. Assim, foram identificados
impactes ditos estruturais, que ocorrerão durante a fase de obra/construção, pela alteração da
ocupação/uso do solo, estrutura e morfologia, com as consequentes alterações paisagísticas do
padrão/mosaico/matriz do uso do solo e da topografia e impactes de natureza cénico, mas que também
se manterão no tempo para além desse período.
Os impactes na Paisagem identificados são os que de seguida se referem.
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B.1.

Fase de construção
B.1.1

Impactes de natureza estrutural e funcional

São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente, de
afloramentos rochosos, às alterações de topografia e à alteração da estrutura/matriz dos campos.
Os impactes classificam-se como:


Remoção do coberto vegetal arbustivo – desmatação
Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (áreas de trabalho associadas à construção das
componentes do projeto para a circulação das máquinas em segurança) a permanente (corpo da
barragem, albufeira, adutora principal, estação de filtração e acesso sul de contorno à albufeira),
reversível a irreversível (corpo da barragem, albufeira, adutor principal, estação de filtração e
acesso sul de contorno à albufeira), baixa magnitude e pouco significativo (estação de filtração) a
significativo (conjunto do corpo da barragem com a albufeira, o adutor principal, o acesso sul de
contorno à albufeira e com as áreas de trabalho associadas para a circulação das máquinas em
segurança).



Remoção do coberto vegetal arbóreo – desflorestação
Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (áreas de trabalho associadas à construção das
componentes do projeto para a circulação das máquinas em segurança) a permanente (corpo da
barragem, albufeira, adutor principal, estação de filtração e acesso sul de contorno à albufeira),
irreversível (corpo da barragem, albufeira, adutor principal, estação de filtração e acesso sul de
contorno à albufeira), baixa (estação de filtração e acesso sul de contorno à albufeira) a média
(conjunto do corpo da barragem com a albufeira, com o adutor principal e algumas das áreas de
trabalho associadas para a circulação das máquinas em segurança) magnitude e pouco
significativo (estação de filtração e acesso sul de contorno à albufeira) a significativo (conjunto do
corpo da barragem com a albufeira, com o adutor principal e com algumas das áreas de trabalho
associadas à construção das componentes do projeto para a circulação das máquinas em
segurança).



Alteração da morfologia natural do terreno
Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (rede de rega secundária e em algumas áreas
associadas à construção das componentes do projeto onde o relevo seja plano) a permanente
(corpo da barragem, albufeira, adutor principal, acesso sul de contorno à albufeira e em algumas
áreas de trabalho associadas à construção das componentes do projeto para a circulação das
máquinas em segurança), reversível (rede de rega secundária e em algumas áreas associadas à
construção das componentes do projeto para a circulação das máquinas em segurança onde o
relevo seja plano) a irreversível (corpo da barragem, albufeira, adutor principal, acesso sul de
contorno à albufeira e em algumas áreas de trabalho associadas à construção das componentes
do projeto para a circulação das máquinas em segurança), baixa (rede de rega secundária e em
algumas áreas de trabalho associadas à construção das componentes do projeto para a circulação
das máquinas em segurança onde o relevo seja plano) a média magnitude (corpo da barragem,
albufeira, o adutor principal e em algumas áreas de trabalho associadas à construção das
componentes do projeto para a circulação das máquinas em segurança) e pouco significativo
(rede de rega secundária e em algumas áreas de trabalho associadas à construção das
componentes do projeto para a circulação das máquinas em segurança onde o relevo seja plano)
a significativo (conjunto da barragem, adutor principal, estrada sul de contorno à albufeira e
algumas áreas de trabalho associadas à construção das componentes do projeto para a circulação
das máquinas em segurança onde o declive não seja plano).
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B.1.2

Impactes de natureza visual

As intervenções mais relevantes, em termos visuais, na fase de construção, decorrem das intervenções
necessárias realizar nas áreas de implantação do corpo da barragem, da albufeira, do adutor principal e
da estação de filtração. Todas as referidas componentes têm a si associadas intervenções, ao nível da
desmatação e desflorestação, de maior magnitude e significância na área da albufeira e do adutor
principal, e ao nível da, consequente, construção do corpo da barragem e implementação do adutor. São
intervenções que se traduzem em impactes visuais negativos.
No que se refere às alterações acima referidas e a realizar nas áreas de implantação das componentes
Corpo da barragem e Albufeira, dada a sua localização, muito confinada, não se considera que a projeção
de impactes visuais negativos se revele como sendo significativos sobre Observadores Permanentes e/ou
Temporários. Apenas localmente os impactes serão significativos, sobretudo, sobre os trabalhadores
envolvidos nas ações necessárias desenvolver, assim como sobre a integridade visual das áreas onde
estas se localizam e que integram a classe de Qualidade Visual “Elevada”.
No caso da componente Estação de filtração as ações que decorrerão para a sua construção tenderão
para se traduzir num impacte significativo, localizado, sobretudo, sobre os Observadores Temporários
associados à N314, enquanto utentes da mesma, uma vez que a mesma também se localiza numa área
que revela qualidade cénica elevada.
No que se refere à componente Adutor principal, com 4,3 km de extensão, dada a sua localização muito
próxima da N314, e de apresentar um desenvolvimento contínuo ao longo desta via, em cerca de 3 km, o
impacte visual negativo, decorrente das diversas ações – desflorestação, desmatação e movimento de
terras e colocação do adutor -, considera-se que se revelará como significativo sobre Observadores
Temporários, utentes da referida via, pese embora a sua construção se realizar por troços e em
extensões relativamente pequenas. Ou seja, a intervenção não se fará em toda a sua extensão e num
mesmo e único momento. Dado que uma parte ainda significativa de toda a intervenção que lhe está
associada decorre em área que integra a classe de Qualidade Visual “Elevada” estas mesmas áreas são
afetadas fisicamente, mas também visualmente. Tratam-se de áreas com ocupações ou usos do solo, de
que se destacam: sobreirais espontâneos, afloramentos rochosos, vinhas em socalcos e galeria ripícola
associada à ribeira Redonda. No que se refere a esta via, N314, considera-se que a mesma se constitui
como uma via panorâmica, pelo que o seu enquadramento revela maior sensibilidade paisagística.
Os impactes visuais resultam de diversas ações de construção propriamente ditas, que vão decorrendo
durante a fase de construção e que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual, que,
habitualmente, se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se, sobretudo, a
formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade,
sobretudo localmente e a montagem das infraestruturas associadas ao projeto. No que se refere a
impactes visuais durante a fase de construção destacam-se:


Diminuição da visibilidade
Devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo, se os trabalhos
decorrem em tempo seco. É resultante da desmatação, onde esta ocorrer, em particular na
Albufeira e Adutor principal e, sobretudo, do movimento de terras – vala do Adutor principal e
Corpo da barragem. A movimentação das máquinas em sistema de repetidas passagens sobre
as mesmas áreas, conduzirá, por si só, à compactação e à pulverização do solo vivo, o que
será suficiente para um aumento importante dos níveis de poeiras no ar. Um aumento
significativo, ou muito significativo, dos níveis de poeiras traduzir-se-á num impacte
significativo, em termos visuais, sobretudo, no local de obra, e com consequências no bem-
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estar dos trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra ou nas proximidades das
vias rodoviárias, povoações e em áreas de Qualidade Visual “Elevada”.
Representa um impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média
magnitude e pouco significativo (Rede de rega secundária sobre Observadores Permanentes povoação de Vieiro e Freixiel e corpo da barragem, albufeira e acesso sul sobre Samões) a
significativo (Adutor principal sobre Observadores Temporários - N314 e M629 e sobre Áreas
de Qualidade Visual “Elevada” - vale/várzea da Ribeira Redonda e corpo da barragem e
albufeira sobre vale/várzea da Ribeira Redonda).


Construção das infraestruturas
O impacte resulta sobretudo da presença em obra de um conjunto de elementos fixos e
móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: circulação de veículos e de outra
maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de equipamento e materiais, quer na
execução das valas, acesso, corpo da barragem e terraplanagens, e ainda a montagem Adutor
principal.
No seu conjunto contribuem, temporariamente, para a perda de qualidade cénica do local e
refletem-se também, enquanto impactes visuais negativos, quer sobre Observadores
Permanentes quer sobre Observadores Temporários e sobre Áreas de Qualidade Visual
“Elevada”.
Representa um impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, de baixa a média
magnitude e pouco significativo (Rede de rega secundária sobre Observadores Permanentes povoação de Vieiro e Freixiel e corpo da barragem, albufeira e acesso sul sobre Samões) a
significativo (Adutor principal sobre Observadores Temporários - N314 e M629 e sobre Áreas
de Qualidade Visual “Elevada” - vale/várzea da Ribeira Redonda e corpo da barragem e
albufeira sobre vale/várzea da Ribeira Redonda).
Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do
resultado final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico,
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.



Perda de valores visuais naturais e/ou afetação física de atributos naturais da ZEP do ADV
Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média magnitude e
Significativo.
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B.2.

Fase da exploração

Os impactes nesta fase surgem associados à presença permanente das diversas componentes do projeto,
cada uma com as suas características visuais específicas, com maior impacte visual ou não, assim como
das alterações visuais que a sua implementação determinou, ao nível da desmatação, desflorestação e
destruição de afloramentos rochosos.
Todas estas componentes, barragem, da albufeira, do adutor principal e da estação de filtração irão
ocupar as áreas onde se verificará perda de valor visual natural associado ao desaparecimento da
vegetação e à destruição de afloramentos rochosos. Ou seja, os referidos valores visuais naturais darão
lugar físico, ou serão substituídos, de forma permanente, pelas componentes do projeto em causa.
Para além dos impactes visuais associados à perda dos referidos valores visuais da Paisagem há os
impactes visuais negativos gerados pelas referidas componentes, quer pela sua presença quer pelas suas
características visuais.
No caso da Barragem e da Albufeira, dado a sua localização ocorrer numa área geográfica que se revela
confinada e não exposta, de forma relevante, a observadores, as mesmas não determinarão, para fora do
seu local de implantação, impactes que se possam considerar como sendo significativos ao nível de
Observadores Permanentes e/ou Temporários.
No que se refere ao Adutor principal, dado que o mesmo permanecerá no subsolo, por si só, não
determinará impactes visuais negativos. Contudo, a faixa de proteção e de acesso, que a este se
sobrepõe 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 poderão tender para significativos, sobre Observadores Temporários,
utentes das vias N314 e M629. Quanto a esta faixa, será necessário a aplicação de medidas de
minimização através da plantação de arbustos, de forma mais pontual, e da implementação de um corte
muito seletivo da vegetação ao longo da referida faixa, de modo a esbater a linearidade impressa
visualmente por esta.
No que se refere à Estação de filtração, com 11,6 x 5,0 m2 e altura máxima, pé direito, de 4,0 m,
considera-se que a mesma terá impactes significativos sobre Observadores Temporários, utentes das vias
N314 e M629, numa pequena extensão destas. Estes impactes decorrem de se considerar a via N314
como uma via panorâmica e da envolvente se situar na classe de Qualidade Visual “Elevada”. Contudo, na
eventualidade de não ser possível a sua relocalização, o referido edifício deverá ser redesenhado com
características arquitetónicas passíveis de uma adequada e melhor integração possível com a envolvente.
As restantes componentes do projeto, nomeadamente a rede de rega secundária, porque se situa no
subsolo, não representará impactes negativos de ordem visual, assim como os acessos a beneficiar.
Apenas 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, que são valores/atributos naturais e visuais
da Zona Especial de Proteção do Bem do Alto Douro Vinhateiro.
Ao nível dos dois blocos de rega é a sua reconversão, em termos de culturas e de regime de exploração,
que determinará maior ou menor perda de valor visual natural. Ou seja, dependendo da magnitude da
reconversão de áreas, do tipo e características das culturas e da passagem de um regime extensivo para
um regime intensivo, ter-se-á uma maior, ou menor, perda de valor visual natural e, consequentemente,
um impacte visual negativo, que advém da disrupção imposta pelas referidas áreas reconvertidas quando
em comparação com a envolvente. Constituir-se-ão como áreas com uma matriz, ou padrão visual,
disruptivo com a envolvente.
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Essa alteração advém fundamentalmente da conversão do uso/padrão do solo com substituição de
culturas de sequeiro por áreas de regadio cuja expressão poderá ser distinta, quer nas espécies vegetais
quer no espaçamento entre elas, ou seja, de uma situação de culturas extensivas irá passar-se para uma
situação intensiva, variando, inclusive, a expressão da altura das culturas. Consequentemente, pode
ocorrer uma alteração, estrutural e visual, significativa do padrão cultural da Paisagem com redução da
diversidade, contraste visual e leitura da paisagem.
Acresce que o contraste visual de uma paisagem regada é menor que o de uma paisagem de sequeiro,
uma vez que numa paisagem de sequeiro é possível “ler” e distinguir visualmente as variações sazonais,
ao passo que numa paisagem regada há uma maior constância estrutural e até cromática ao longo do
ano. O cariz será menos natural dado que as culturas de sequeiro transmitem um aspeto mais
naturalizado.
A alteração do mosaico cultural será, sobretudo, grave se, uma vez implementado o projeto, se vier a
verificar a alteração/substituição da estrutura fundiária atual, que se caracteriza pela sua
heterogeneidade ao apresentar um elevado grau de fragmentação, expresso por um elevado número de
parcelas, com uma configuração geométrica irregular/orgânica, por áreas de maior dimensão, fortemente
linearizadas e homogéneas, determinando um padrão visual menos natural e orgânico, ou seja, mais
artificial.
A transformação poderá constituir, ou conduzir, a uma simplificação muito significativa do padrão visual
expresso pelo padrão cultural existente e determinar uma expressão visual de valor cénico inferior ao que
atualmente caracteriza as áreas dos dois blocos, que se situa num valor cénico médio a elevado.
A reconversão poderá 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. Nestes
termos, considera-se que esta questão deve ser objeto de particular atenção, quer ao nível da elaboração
e materialização das medidas de minimização, que devem ser orientadas para esta questão, assim como
a monitorização a realizar na fase de exploração, de modo a que as transformações a desenvolver não se
traduzam em situações altamente disruptivas e que artificializem excessivamente o padrão cultural
atualmente existente.
Os aspetos referidos representam um impacte negativo, direto, certo, local, definitivo, irreversível, média
magnitude e significativo (reconversão das culturas e alteração do mosaico cultural ou padrão visual) a
muito significativo (reconversão das culturas e alteração do mosaico cultural ou padrão visual com, em
simultâneo, emparcelamento/alteração da estrutura fundiária).

B.3.

Fase de desativação

Esta fase corresponderá, num cenário completo, ao esvaziamento da Barragem, remoção do aterro do
corpo da barragem e componentes associadas, remoção dos sedimentos acumulados na Albufeira da
barragem, demolição da “Estação de filtração” e remoção das condutas – Adutor principal e condutas do
sistema de rega secundário com o consequente tapamento das respetivas valas associadas e de todos os
materiais inertes e alóctones.
No que se refere à barragem será necessário proceder à modelação do terreno, sobretudo, na área da
sua base e nos encontros do seu corpo com o terreno natural e, nesse âmbito, deverá ser à data
apresentado uma proposta de plano de recuperação e integração paisagística que contemple, em traços
gerais, a remoção de todos os materiais alóctones, cartografia, com uma proposta de modelação de
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suavização da alteração efetuada ao modelado natural atual, com a referida modelação com
representação topográfica - curvas de nível e cotagem altimétrica -, sementeiras e plantações, assim
como um plano de manutenção para um período a definir.
No caso das várias infraestruturas de rega enterradas será necessário proceder à abertura das valas, a
par da remoção e transporte de todos materiais alóctones utilizados na fase de construção. Serão de
prever impactes semelhantes, aos da fase de construção, que resultarão, fundamentalmente, da
perturbação causada pela circulação de máquinas e reposição do relevo. No que se refere ao nível de
perturbação, considera-se que pode revelar maior impacte devido à menor exigência, ou cuidado, no
desenvolvimento dos trabalhos necessários realizar nesta fase, uma vez que o desmantelamento não
exige igual rigor no cuidado com o equipamento. O rigor exigido nesta fase coloca-se, sobretudo, nas
questões de segurança dos trabalhadores.
A consequente fase de recuperação paisagística, quando aplicável, da faixa afeta ao Adutor principal e às
restantes condutas, assim como à Estação de filtração, dada a inexistência de limitações à plantação de
árvores e arbustos, permitirá dotar, novamente, essa faixa de uma qualidade visual superior à do período
de exploração e, de algum modo, não no imediato, repor a Situação de referência, sobretudo, nas
extensões onde será necessário proceder ao abate de árvores.
No que se refere à afetação de afloramentos rochosos pelas diversas componentes do projeto, verifica-se
que não há forma de proceder à sua reposição dado, tratar-se de uma afetação física
permanente/irreversível, sendo a estrada de contorno à albufeira que representa maior impacte, a este
nível.
No caso dos dois blocos de rega, a verificar-se a ocorrência de alterações, em termos do
padrão/matriz/mosaico cultural e, consequentemente, do padrão visual, a manutenção de regimes
intensivos, dependentes do sistema proposto, deixa de ser possível, pelo que, eventualmente, podem
verificar-se três situações: uma positiva, com a reconversão para os regimes de sequeiro e extensivo, ou
seja, com reposição do atual sistema e do tipo de culturas; outro, muito negativo, se se verificar o
abandono por parte dos proprietários/agricultores; e, por fim, um terceiro cenário, que estará
dependente, sobretudo, do tipo de culturas que possam vir a ser consideradas, e que não se revela
adequado, no presente momento, uma apreciação sobre o mesmo.
Quanto à ocorrência de uma eventual restruturação fundiária, também três cenários se colocam: um
positivo, que seria, a reposição da atual matriz/mosaico cultural, que será difícil de se verificar; um
segundo cenário, negativo corresponderia à manutenção da restruturação fundiária ocorrida na fase de
exploração; e, por fim, um terceiro cenário, muito mais grave e negativo, será o de uma nova
restruturação fundiária se o sentido for o de uma nova simplificação, por nova agregação/fusão espacial
de parcelas. Este último cenário determinará uma nova perda de qualidade visual, que pode ser total se
se considerar um cenário extremo que corresponderia a uma área total sem divisões parcelares e que se
considera incompatível com a sua localização geográfica, dado ambos os blocos se situarem na Zona de
Proteção Especial do Bem do Alto Douro Vinhateiro. Contudo, esta mesma apreciação está ainda
dependente de uma ponderação decorrente do tipo de cultura que possa vir a ser instalada no referido
terceiro cenário.
A verificar-se, na fase de exploração, uma alteração da matriz, a mesma poderá determinar uma nova
imagem do padrão cultural se se considerar um cenário de novo “arranjo” geométrico de parcelas, quer
na área, quer na forma (relação do comprimento/largura).
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B.4.

Impactes cumulativos

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, o desenvolvimento e a existência ou
presença na área de estudo de outras infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou
ainda, outras perturbações que possam contribuir sinergeticamente para a alteração estrutural/funcional
e visual e/ou para a perda de qualidade visual da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal
dos impactes gerados, em qualquer uma das fases, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos.
No que se refere aos projetos existentes e de igual tipologia, o projeto concorre, sobretudo, com a
componente da Barragem e da Albufeira com a única existente e relevante quanto às dimensões:
Barragem do Peneireiro, associada ao Parque de Campismo de Vila Flor. Dada a relativa pequena
dimensão de ambas as barragens, apesar de introduzirem níveis de artificialidade, o impacte cumulativo
entre si não se considera como sendo significativo. As mesmas beneficiam ainda de uma atenuante que é
o espelho de água associado a cada uma das albufeiras. Apesar das superfícies de água das albufeiras,
de um modo geral, serem superfícies artificiais disruptivas com a envolvente, sobretudo, ao nível das
faixas interníveis, e da transição do terreno para a água, a água exerce sobre os Observadores uma
elevada atratividade, que tende para que estes locais adquiram, em termos de padrão de preferência dos
Observadores, um valor cénico mais elevado que também importa ter em consideração.
Ao nível de projetos existentes e de diferente tipologia destacam-se os seguintes: IC5; a pedreira da
Curva da Nogueira de Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S.A. e as linhas elétricas aéreas. Com
exceção, sobretudo, das linhas elétricas aéreas e, em particular, dos seus apoios verticais, os restantes
projetos têm uma projeção de impactes visuais negativos relativamente confinada dentro da área de
estudo. O seu impacte é, maioritariamente, local. No caso das linhas elétricas aéreas e, sobretudo, dos
apoios, as mesmas são responsáveis pelo seccionamento/compartimentação do campo de visão pela
sequência de apoios e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem, assim como determinam uma
alteração de escala e de referências visuais. Dada a altura, ou expressão vertical, dos apoios, as linhas
são das tipologias de projeto que determinam maior alcance dos impactes visais que lhe estão
associados.
No que se refere a projetos previstos, de igual ou diferente tipologia, não foram identificados.
Do conjunto dos diversos projetos acima referidos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes
desqualificadores da Paisagem que contribuem para a alteração do carácter da Paisagem, conferindo-lhe
um maior grau de artificialização, e para a perda de valor cénico da Paisagem, mas não se considera que
impacte cumulativo do conjunto dos projetos configure, atualmente, um nível significativo.

C.

Elementos a apresentar; Medidas de minimização
C.1.


Elementos a apresentar
Previamente ao licenciamento
 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".
A apresentação do traçado alternativo deverá fazer-se sobre cartografia à escala de projeto
quer sobre o orto quer sobre o levantamento topográfico e deverá ter a representação
gráfica da plataforma e dos respetivos taludes a par da localização, de eventuais, outros
afloramentos rochosos existentes.
 Alternativa de localização da Estação de filtração para uma localização de menor exposição
visual à N314.
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Sobreposição do traçado final do Adutor principal e da sua faixa de proteção/servidão ao
orto, aferido 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.

Antes início da fase de obra/construção
 Ficha da luminária tipo para as situações onde venha a ser implementada iluminação
exterior.
A mesma deve acautelar 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.
 Soluções de materiais a aplicar, no mínimo à camada de desgaste superficial, para a
conceção dos novos acessos e beneficiação dos existentes, que permitam 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. As soluções a
apresentar devem ser mantidas durante a fase de exploração.
 Proposta de “Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras
(PGCEEVI)”. A proposta deve prever:
Definição cartográfica dos limites da área/ buffer objeto para a sua implementação
devendo considerar todas as áreas objeto de intervenção.
ii. Cartografia com o levantamento das manchas ou núcleos.
iii. A metodologia adequada a cada espécie em presença.
iv. Controlo físico como opção principal em detrimento do químico.
v. O corte fora da fase de produção de semente.
vi. Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado
acondicionamento, sobretudo do efeito de ventos.
vii. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a
desenvolver.
viii. No transporte deste material a destino final adequado deve ser assegurado que não
ocorre propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas
de acondicionamento adequadas a cada espécie em causa.
ix. Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por
propágulos/sementes.
x. Plano de acompanhamento/manutenção/monitorização.
xi. Proposta temporal para a manutenção do Plano de Monitorização.

i.



Proposta de “Projeto de Integração Paisagística da Barragem das Olgas (PIPBO)”, de acordo
com as seguintes orientações, dado que o apresentado no âmbito do procedimento de AIA
não dá resposta adequada e revela-se incipiente:
i.
ii.

Elaborada por especialista em Paisagem/Arquiteto Paisagista reconhecidos nos
documentos;
Apresentado na qualidade de projeto de execução em documento autónomo,
integrando todas as peças desenhadas e escritas. Devem constar as seguintes: peças
escritas - Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de
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iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.

ix.
x.

xi.

xii.

xiii.

Quantidades, Plano e Cronograma de Manutenção; e peças desenhadas - Plano Geral,
o Plano de Plantação, Plano de Sementeiras, e Cortes e perfis;
A cartografia a apresentar deve representar graficamente as áreas a integrar e a
recuperar definidas com o rigor adequado;
As áreas a considerar são as seguintes: 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;
Prever 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;
Prever 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;
As espécies a plantar e a semear devem ser autóctones e em respeito pela estrutura e
composição fitossociológica respetiva;
A aplicação da vegetação deverá considerar as condições edafoclimáticas potenciais
em presença e deverá ser diferenciada em função das mesmas, sobretudo, na
proximidade da linha de água da ribeira das Olgas na extensão de jusante defronte à
barragem;
Toda e qualquer espécie vegetal mais ornamental, exótica e, sobretudo, exóticas
invasoras deverão ser, de todo, excluídas da proposta;
Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser
acompanhado de certificados de origem e deverá 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 deverão apresentar
portes já significativos, quer em altura quer em dap/pap, sobretudo para as situações
mais críticas. A sua origem deverá ser local;
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;
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;
Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações,
paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por
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outro, à herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a
recuperação e a instalação da vegetação natural.








Apresentar soluções para o revestimento exterior de superfície do descarregador de
superfície e de fundo, nas situações passíveis da sua aplicação. As mesmas devem prever o
revestimento exterior 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.
Apresentar 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 deverá 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 deverão 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.

No decurso da obra
 Apresentar de “Relatório de Acompanhamento da Obra” com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental
Paisagem.
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 diversos registos e deve permitir visualizar não só
o local concreto da obra assim como a envolvente.
Antes do término da obra
 Apresentar proposta de “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)”, para
apreciação, de acordo com as seguintes orientações:
i.
ii.

Na qualidade de documento autónomo;
Com base no apresentado no EIA/Aditamento – Plano de Recuperação Biofísica das
Áreas Afetadas;
iii. 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;
iv. Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística
diferenciadas em função das diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou
indiretamente;
v. A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara;
vi. As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma
delas devem corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao
cumprimento dos referidos objetivos;
vii. Deverão ser previstas 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;
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viii. Deve constar um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos
trabalhos para a Fase de Garantia e sequente Fase de Exploração.


Após o término da obra
 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”. A mesma
deverá ter em consideração as seguintes orientações:
i.

Ser elaborado por especialista em Paisagem/Arquiteto Paisagista reconhecidos nos
documentos;
ii. Apresentar situação de referência;
iii. 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;
iv. 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;
v. Analisar a perda de valor visual associada às alterações/disrupções e grau de
simplificação introduzido;
vi. 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;
vii. 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;
viii. Recorrer aos mais diversos suportes gráficos para apresentação da evolução das
alterações no tempo – orto, fotografia, matriz predial, etc;
ix. Incluir proposta temporal para a duração da referida monitorização.

C.2.


Medidas de minimização
Fase de preparação de obra ou prévia à obra
 Deverão ser dadas 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.
 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.
 Deverá dar-se início à Implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
Vegetais Invasoras (PGCEEVI) que deverá ter continuidade para a fase de obra/construção,
propriamente dita, e subsequente fase de exploração.
 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
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vegetação. A balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas
condições durante toda a obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de
movimentação de máquinas e terras em cada troço em obra.
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, deverão ser protegidos através
da instalação de sinalização/vedações, a uma distância significativa que não permita a
ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos.
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. Deverão
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.
No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á
respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor.

Fase de obra/construção
 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, deverão, 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 deverão 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 levantamento e propagação das poeiras e a exposição
de solos nos períodos de maior pluviosidade e ventos.
 Deverá 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.
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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 deverá corresponder à espessura da totalidade
da terra vegetal, em toda a profundidade dos horizontes (A e O) e não em função de uma
profundidade pré-estabelecida. 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, deverá 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 deverão ser reconstruídos segundo a
mesma técnica devendo a sua reconstrução ser realizada pelos mestres locais dotadas dessa
arte.
Continuação da implementação do “Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
Vegetais Invasoras (PGCEEVI)” que deverá ter continuidade na subsequente fase de
exploração, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
Implementação do “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.

Fase de exploração
 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.
 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.
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D.

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.
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.

Conclusão

Face à análise acima efetuada referente ao projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel, que será alimentado por esta barragem, e atendendo à localização numa área
sensível, designadamente na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV),
classificado como Património Mundial pela UNESCO, considera-se que poderá ser emitido parecer
favorável à sua execução, condicionado, contudo, à apresentação dos elementos identificados, bem como
à aplicação estrita e integral do conjunto de medidas de minimização, com objetivos preventivos,
apresentadas para as diferentes fases do projeto e acima descriminadas.

5.9.

PATRIMÓNIO CULTURAL

A Barragem Redonda das Olgas implanta-se na ribeira Redonda, cerca da cota (458), sendo parte
integrante do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, situado na envolvente da povoação de Freixiel.

Este aproveitamento hidroagrícola, designadamente os blocos de rega e a maior parte da conduta de
adução, localizam-se na Zona Especial de Proteção (ZEP) do «Alto Douro Vinhateiro», 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).
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Figura 7 - Enquadramento administrativo da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento
Hidroagrícola de Freixiel e deste face às «Servidões do Património Cultural»,
nomeadamente à ZEP do ADV
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]

A.

Caracterização da situação de referência

Os trabalhos efetuados para a elaboração da componente do EIA relativa ao fator Património Cultural
basearam-se «em pesquisa bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos
edificados».
Conforme referido pelo EIA, a caraterização, que incluiu prospeção arqueológica e avaliação de impactes,
da adução ao perímetro de rega e respetivas componentes do Aproveitamento Hidroagrícola (condutas,
hidrantes, acessos e valas de drenagem) foi efetuada em conformidade com a «Circular Termos de
Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental», de 10 de
setembro de 2004.
Saliente-se que o projeto de regadio e a maior parte da conduta de adução se implantam na Zona
Especial de Proteção (ZEP) do «Alto Douro Vinhateiro», 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 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º
147, de 30-07-2010).
São definidas áreas de incidência direta e indireta do projeto, passíveis de serem fisicamente afetadas no
decorrer da implementação do projeto.
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A metodologia geral empregue assim para descrição da situação de referência envolveu três etapas
fundamentais:
•
•
•

recolha de informação;
trabalho de campo;
registo e inventário.

A recolha de informação incidiu sobre «manancial bibliográfico» e «documentação específica disponível,
de carácter geral ou local», para além da cartografia, «base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na
escala 1:25.000, folha 104 da CMP, IGeoE)» e da recolha comentada de potenciais indícios.
Quanto ao levantamento bibliográfico destaca a utilização do Portal do Arqueólogo/Endovélico para o
património arqueológico, da base de dados Ulisses para o património classificado e em vias de
classificação e do SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, e do património
arquitetónico da DGPC. Assinala ainda a importância da informação patrimonial constante nos planos de
ordenamento e gestão do território e dos projetos de investigação e processos de avaliação de impactes
existentes na região.
Na fase de trabalho de campo de acordo com o EIA, a equipa de arqueologia procurou efetuar o
reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental, para verificar no terreno os
indícios toponímicos e fisiográficos.
Foi efetuada a «prospeção arqueológica sistemática da área de implantação da Barragem Redonda das
Olgas, perímetro do respetivo NPA e respetivos acessos, bem como da área correspondente ao
Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel».
Posteriormente à recolha de informação o EIA refere que se procedeu «ao registo sistemático e à
elaboração de um inventário com compilação dos elementos patrimoniais identificados (vestígios
arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e etnográfico) sendo para o efeito
utilizada uma ficha-tipo.
A partir da pesquisa documental efetuada o EIA apresenta uma resenha histórico-arqueológica do local,
salientando desde logo que o «Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da
paisagem que caracteriza a vasta Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola
regulamentada do mundo», que produz vinho há mais de 2000 anos.
O EIA refere que este «é um território no qual se encontra patente a antiguidade da ocupação humana,
atestada por um conjunto de sítios e achados, cujos testemunhos mais arcaicos remontam à Préhistória».
Destaca «o Cabeço da Mina, Cabeço da Mina (Assares), classificado como Imóvel de Interesse Público,
em 2014», sendo este um santuário calcolítico «constituído por um conjunto de estelas antropomórficas
atribuídas às primeiras comunidades agro-pastoris que habitaram o vale da Vilariça».
Destaca a presença na região de arte rupestre, «que se encontra documentada em Cova da Moura
(Assares), consistindo em gravuras inscritas na tipologia das gravuras filiformes, presentes nos
afloramentos xistoso grauváquicos da Beira-Alta e Trás-os-Montes oriental e pertencentes ao Grupo II na
tipologia definida por Baptista (1986)», bem como assinala «os contextos de arte rupestre das insculturas
do Salgueiro (Benlhevai)» e o «rochedo com esculturas de Freixiel e as fragas da Pena do Corvo (Vale
Frechoso)».
Quanto a monumentos megalíticos, «registam-se a Anta da Senhora da Rosa (Sampaio) e a Anta da Chã
Grande com nove esteios em xisto de imponente dimensão».
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O povoamento castrejo e os vestígios de fortificações erigidas com recurso a pedra miúda de xisto, restos
de tégulas, imbrices e cerâmica comum romana, registam-se em Freixiel, Sampaio, Vale Frechoso,
Valtorno, Vilas Boas e Lodões».
Sublinha que os vestígios do período de romano «são numerosos e encontram-se particularmente
atestados no conhecimento de vários sítios, correspondentes a locais de povoamento:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Benlhevai (habitat romanizado do Salgueiro);
Freixiel (habitat romanizado do Castelo);
Lodões (habitat romano de São Pedro);
Aldeia de Meireles (habitats romanos da Moura e Casinhas, situado a meio da encosta, para os
lados da Serra do Faro);
Mourão (Mourão Velho);
Nabo (Tapados e Godeiros);
Ribeirinha (ou Olival do Rei/Quinta da Peça, habitat romano cortado pela estrada municipal onde
foi exumado um edifício, em aparelho irregular, que pelos elementos arquitetónicos avulsos
detetados, fuste e bases de colunas, teria sido porticado, interna ou externamente; um canal
estruturado com lajes, para drenagem ou abastecimento de água, acompanha externamente o
edifício; dois tanques escavados no afloramento, mas limitados num dos topos com silhares,
internamente revestidos com "opus signinum", sendo que o tanque mais a norte foi
posteriormente, provavelmente durante a Alta Idade Média, reutilizado como sepultura, tal como
o atesta uma calote craniana exumada do seu interior);
Roios (Parede Nova, habitat romano que se estende entre a estrada de Roios e Lodões e a
margem esquerda do ribeiro de Roios onde apareceu telha, tijolos e vários fragmentos de
cerâmica);
Sampaio (castro romanizado do cabeço de Santa Cruz);
Santa Comba da Vilariça (habitat romano da Ferradosa, bem caracterizado, quer pela sua
localização na encosta de uma colina de pendor suave, e pela inexistência de fortificações, que
sobretudo pelo facto de ser possível recolher e observar inúmeros fragmentos de tégula,
imbrices, cerâmica comum romana e o denominado habitat romanizado do Rego do Souto com
características semelhantes ao anterior);
Seixo de Manhoses (habitat romanizado do Monte Grande);
Vieiro (São Domingos);
Vila Flor (habitat romano da Quinta dos Castelares).

Para os períodos posteriores salienta a existência de sepulturas alto-medievais escavadas na rocha»
referindo um «conjunto de três sepulturas de uma fraga em Freixiel, no sítio do Salgueiral, embora
apenas duas se encontrem visíveis» bem como de um outro conjunto de sepulturas registado «em
Anodeios, em Valbom».
Já os trabalhos relativos à prospeção arqueológica incidiram num primeiro momento, na área de
incidência da Barragem Redonda das Olgas. O EIA refere que são «muito reduzidos os terrenos ao longo
deste percurso com razoáveis condições de visibilidade do solo e correspondem essencialmente a
pequenos lotes de ocupação agrícola», onde são «reconhecíveis inúmeros troços de muros de pedra seca,
demarcações de antigas propriedades e delimitadores de caminhos, socalcos de contenção dos terrenos
mais declivosos e algumas ruínas de funcionalidade agro-pastoril».
Considera que o «potencial arqueológico desta área pode ser significativo, considerando a estabilidade da
paisagem e dos solos, face à ausência de fatores de perturbação, como a lavra mecanizada intensiva ou a
construção civil».
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Conclui que apesar de terem «sido identificados vestígios arqueológicos, a ausência de resultados
também pode decorrer das limitações impostas pela vegetação à visibilidade do solo em prospeção, e não
apenas na inexistência de indicadores de superfície», acresce que foram «registados diversos elementos
de interesse etnográfico na área de estudo, resultado da ocupação agrícola do vale».
O EIA apresenta no Anexo 4 do Relatório Síntese (Volume 1, Tomo 2) o inventário das 22 ocorrências, de
cariz etnográfico e contemporâneo, que foram identificadas na área de estudo.
Quanto ao Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, o EIA refere que a área de estudo «é bastante
complexa e diversificada, composta por uma manta de retalhos de ocupações dos solos agrícolas e alguns
matos densos, muito recortada, como resultado dos contrastes orográficos da paisagem agrícola
encaixada entre relevos vigorosos», considerando que a «singularidade paisagística e patrimonial,
encontra enquadramento no estatuto de zona tampão de bem inscrito na lista do Património Mundial da
UNESCO» do Alto Douro Vinhateiro.
Os terrenos existentes no bloco de rega apresentavam na generalidade «condições de visibilidade do solo
bastante favoráveis e razoáveis para a prospeção arqueológica e correspondem efetivamente aos lotes
com ocupação agrícola, regularmente lavrados e desprovidos de vegetação herbácea ou arbustiva».
A estes também se associam condições orográficas genericamente propícias e domínio visual da
paisagem envolvente, que permite a deteção de estruturas e topografias sugestivas.
O EIA salienta que uma das principais características da «área de estudo é a abundância e variedade de
construções de apoio à atividade agrícola e de muros de pedra seca», que «é de tal forma
impressionante, que se optou por não inventariar exaustiva e individualizadamente estas ocorrências,
uma vez que o inventário perderia leitura e a cartografia do Património consistiria numa mancha de
traçados entrecruzados». Estes apresentam uma multiplicidade tipológica e funcional «que se tornaram
ao longo dos tempos parte intrínseca da paisagem rural», com maior expressividade paisagística «patente
na contenção dos socalcos, sobretudo nas vertentes mais expressivas das fraldas da serra do Vieiro».
Destaca também um conjunto de construções de planta circular, construídos em alvenaria seca de xisto
ou de granito, «similares aos abrigos de algumas regiões das imediações, mas que aqui desempenham
uma funcionalidade muito específica: os fornos de secar figos».
No Anexo 05 do Relatório Síntese (Volume 1, Tomo 2) encontra-se o inventário com a identificação das
114 ocorrências patrimoniais (uma das quais, a Fr74, desdobrada em «a» e «b») existentes na área de
estudo do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, que são essencialmente de cariz etnográfico e
contemporâneo. Destes, discrimina-se os nove elementos de natureza arqueológica inventariados: Fr21,
Fr25, Fr26, Fr32, Fr33, Fr48, Fr60, Fr74a e Fr74b.
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Figura 8 - Carta com a implantação das ocorrências patrimoniais n área de incidência da Barragem
Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas" - Desenho 13]

B.

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização

Quanto à metodologia de avaliação de impactes, o EIA considera que a identificação das áreas de
incidência direta e indireta foi estabelecida em função da especificidade das infraestruturas e ações
previstas pelo projeto. Nos Elementos Complementares concretiza que «sempre que os vestígios
permitem a sua determinação», a mancha de dispersão de materiais de superfície, pode não ser
exatamente correspondente aos limites dos eventuais contextos conservados no subsolo. Assim, e para
minimizar a margem de erro da ponderação de impactes, a metodologia empregue baseia-se no critério
de distância em relação às infraestruturas, do seguinte modo:


ocorre afetação direta associada a:
infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 metros de largura
para cada lado do eixo da infraestrutura;
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infraestruturas pontuais ou em mancha – perímetro de afetação de 5 metros em torno do
limite da infraestrutura;
a potencial afetação indireta pode resultar da localização das ocorrências patrimoniais até uma
distância de 50 metros das frentes de obra.




O EIA sublinha que a «avaliação de impactes sobre o património histórico-cultural tem presente a
sensibilidade da área de incidência do projeto, considerando o seu enquadramento no estatuto de zona
tampão de bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO» do Alto Douro Vinhateiro.
Considera que para esta região, «os impactes avaliados incidem não apenas sobre as ocorrências
patrimoniais identificadas pontualmente na área de incidência do projeto, mas igualmente sobre a vasta
paisagem cultural rural existente», correspondendo esta a uma «paisagem construída, de cariz agrícola
com valor patrimonial vernacular e ainda com reduzidos fatores dissonantes», onde termos
metodológicos salienta-se o facto de «ser necessário haver uma efetiva distinção entre a tipologia e
incidência dos impactes resultantes», designadamente da construção:



da Barragem Redondas das Olgas e respetivos órgãos e submersão da área da albufeira abaixo
do NPA;
das infraestruturas lineares que constituem a adução, a rede de rega e a rede viária para
beneficiação os blocos de Vieiro e Freixiel.

No caso da construção da barragem e respetivos órgãos «os impactes sobre o património resultam para
um conjunto de elementos patrimoniais da sua destruição para dar lugar às novas infraestruturas», a que
acrescem os impactes resultantes do pleno enchimento da albufeira» que considera como os «mais
representativos em termos numéricos e resultam da submersão do património edificado existente na
área».
Quanto à adução, à rede de rega e à rede viária, o EIA considera que os «impactes resultantes das
infraestruturas lineares inerentes ao regadio têm à partida uma incidência mais limitada sobre o
património», dado que «estas infraestruturas maioritariamente seguem o traçado da rede de caminhos
agrícolas existente já no terreno e em segundo plano, porque os traçados deverão ser pontualmente
passíveis de ajustes de forma a assegurar a sua coexistência com as ocorrências patrimoniais
documentadas e a salvaguardar».
Já para os impactes do regadio considera que «a longo prazo resultam da intensidade dos trabalhos
agrícolas e para a mitigação é essencial a sensibilização e informação pedagógica, para que os
agricultores e outros intervenientes reconheçam a identidade e valor da paisagem rural e identifiquem os
valores patrimoniais e os imóveis que a integram e a importância da sua salvaguarda e preservação para
usufruto das gerações futuras».
O EIA apresenta uma avaliação global de impactes para a fase de construção tendo em conta as várias
ações a desenvolver, designadamente a instalação de estaleiros, a utilização ou abertura de acessos
provisórios, a desmatação e ou decapagem dos terrenos, a exploração de áreas de empréstimo e
depósito de materiais sobrantes, a execução da barragem e órgãos anexos, a escavação e aterro de valas
para colocação de condutas.
No caso da construção da barragem identifica impactes diretos «sobre a ocorrência BrO20 – Quinta das
Olgas, um conjunto edificado ao qual a infraestrutura se sobrepõe».
Identifica ainda os elementos patrimoniais BrO11 e BrO18, os quais poderão ser objeto de impactes
indiretos.
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Quanto a ocorrências mais próximas das frentes de obra inerentes à rede viária dos blocos de rega de
Vieiro e Freixiel, para os quais possam resultar potenciais impactes indiretos, estas são: Fr45, Fr46, Fr51,
Fr53, Fr54, Fr55, Fr56, Fr57, Fr58, Fr59, Fr65, Fr66, Fr67, Fr71, Fr73, Fr76, Fr77, Fr78, Fr89 e Fr94.
Nos Anexo 2 e 3 do Relatório Síntese (Volume 1, Tomo 3) são apresentadas as distâncias entre o
Património «documentado da área de incidência do Projeto da Barragem Redonda das Olgas e as
unidades de projeto previstas, avaliando os impactes inerentes», bem como as relativas «às áreas dos
blocos de rega de Vieiro e Freixiel».
O EIA considera que «as distâncias previstas entre as ocorrências e a diretriz do traçado permitirão a sua
salvaguarda, desde que devidamente respeitadas as condicionantes em fase de obra».
Relativamente à abertura de valas para instalação da rede de condutas, esta «comporta um conjunto de
situações de impacte direto e de potencial impacte sobre património edificado, chamando-se
particularmente a atenção para as construções da categoria de fornos de secar figos, que importa
salvaguardar».
Dada a «necessidade de realizar escavações e aterros, mobilizações de solos poderá ocorrer a afetação
do eventual potencial arqueológico do subsolo», no entanto, não «existem entre os sítios arqueológicos
identificados situações de risco efetivo em função dos traçados em estudo, alvo de impactes diretos ou
potenciais impactes indiretos».
Enuncia os «edifícios sensíveis e mais próximos da frente de obra da rede de adução e para os quais
possam resultar impactes»:



Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda - a 1 metro;
Fr114 – Capela de São Domingos - a 7 metros.

Identifica ainda a Fr20 – Casa 1 de Sapinha, a 5 m do adutor, «e em posição de potencial afetação
indireta as ocorrências Fr105, Fr106, Fr110 e Fr111».
Em termos de património arqueológico o EIA destaca como situação com «maior sensibilidade relativa à
rede de condutas corresponde ao sítio Fr48 – São Domingos. Estando identificado como um habitat
romano, inclusivamente com proximidade em relação àquela que seria a primitiva implantação da Capela
de São Domingos, previamente a ter sido erigido o imóvel oitocentista», apesar de na área não terem
sido «identificados efetivos vestígios», apesar de as condições de visibilidade serem desiguais dos dois
lados do caminho. Quanto ao traçado da conduta, o EIA considera que dada «a geometria do caminho
agrícola já existente no terreno a probabilidade de ocorrência de impactes significativos será mais
remota».
O EIA identifica «impactes diretos inerentes à rede de condutas para as seguintes ocorrências»:






Fr12 – Casa 2 de Ribeira Redonda - a 0 metros;
Fr23 – Poço 1 da Ribeira Redonda - a 3 metros;
Fr94 – Casa 8 da Cabreira - a 0 metros;
Fr99 – Poço do Fulhudo - a 1 metro;
Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte - a 2 metros.

As potenciais situações de impacte indireto identificadas pelo EIA inerentes à rede de condutas são:




Fr3 – Forno de Secar Figos 2 de Ribeira Redonda - a 9 metros;
Fr14 – Forno de Secar Figos 2 de Água d’Alte - a 14 metros;
Fr28 – Ponte do Vieiro - a 5 metros.
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Refere ainda um conjunto de outras «ocorrências potencialmente propensas a impactes indiretos devido à
rede de condutas»: Fr2, Fr6, Fr16, Fr17, Fr19, Fr22, Fr24, Fr30, Fr37, Fr38, Fr40, Fr50, Fr52, Fr53, Fr64,
Fr70, Fr71, Fr72, Fr73, Fr76, Fr77, Fr78, Fr82, Fr83, Fr86, Fr98 e Fr100.
Para a fase de exploração o EIA indica as potenciais ações impactantes e efetua uma avaliação dos
potenciais impactes.
Considera no caso da barragem Redonda das Olgas e órgãos anexos, que nas «áreas de implantação de
infraestruturas, na etapa posterior às obras, os impactes que se refletem apresentam, genericamente,
repercussões menores ou nulas sobre o descritor», justificado esta asserção que «os impactes
decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação de vestígios arqueológicos ou
elementos edificados, já que as intervenções no subsolo implicam a destruição de estruturas e
estratigrafia».
Quanto aos acessos, quer da barragem, quer dos «integrados no bloco de Freixiel e no bloco de Vieiro
também não terão efeitos de maior, uma vez que inclusivamente já existem e têm atualmente o mesmo
traçado e funcionalidade que desempenharão com a implementação do projeto».
Relativamente à alteração do regime de caudais na ribeira Redonda das Olgas, com a criação da respetiva
albufeira, o EIA refere que a «área a submergir pelo nível pleno de enchimento da albufeira integra um
conjunto de elementos edificados a submergir, sendo este considerado um impacte direto, pouco
significativo, dado o limitado valor patrimonial dos imóveis em presença»:
















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;
BrO22 - Levada 2 da Ribeira de Brunhais.

Para os impactes inerentes adução e rede de rega na fase de exploração, o EIA considera que estes
«fazem sentir-se efetivamente na fase de construção, devido aos processos de escavação de valas e
mobilização de solos», pelo que a «respetiva presença, funcionamento e mesmo manutenção no decurso
da fase de exploração não terão repercussões significativas sobre o património».
Acontece que nesta fase, quaisquer ações de infraestruturação terciária por parte dos agricultores ou de
manutenção e/ou de remodelação serão potencialmente impactes para o património, designadamente
arqueológico, conhecido, ou desconhecido por oculto no subsolo.
Relativamente ao regadio, para esta fase o EIA refere ainda que o «património edificado localizado nos
perímetros dos blocos de rega de Freixiel e de Vieiro, e do potencial arqueológico inerente ao solo, os
impactes mais expressivas resultantes da fase de exploração poderão decorrer da intensificação e
mecanização das atividades agrícolas, às quais possa ser inclusivamente inerente uma modelação mais
profunda dos terrenos para otimização dos processos de plantação/colheita.
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Destaca «pela abundância de espólio à superfície do solo Fr25 – Santa Marinha, devido à densidade do
coberto vegetal na área que será central ao polo de povoamento, não é possível determinar uma mancha
de dispersão, mas os terrenos agrícolas contíguos integram materiais, os montes de pedra provenientes
de despedrega e muros também contêm cerâmicas de clara atribuição cronológica romana».
Para a ocorrência «Fr48 – São Domingos não foram identificados vestígios à superfície do solo claramente
indicadores da presença de contextos conservados».
Quanto às «manifestações de arte rupestre Fr74 e 74a – Fraga da Serra, apesar do suporte rochoso
imponente, são de expressão discreta e passam facilmente despercebidas, sendo os solos na periferia
alvo de intensos trabalhos agrícolas», acrescentando que a «sua localização já é algo periférica ao bloco
de rega de Freixiel».
Quanto às «sepulturas rupestres medievais de Fr32 e 33 – Salgueiral são bastante bem conhecidas da
população e dispõem inclusivamente de sinalética para permitir visitar o local à semelhança da Forca de
Freixiel, sendo de facto estes testemunhos do período medieval os mais reconhecidos e salvaguardados
pela população».
Apresenta igualmente uma avaliação de impactes para a fase de desativação que globalmente considera
como pouco significativas.
A «Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro» (Volume 4 do EIA) considera que de «um modo
geral o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola não interfere diretamente com os atributos de VUE
identificados na área de estudo». Mesmo nos casos em que ocorre essa «interferência direta entre
atributos e projeto foi estimada a significância do impacte tendo-se concluído que quando ocorrem, os
mesmos apresentam sempre muito baixa significância».
As prováveis alterações do uso do solo, não deverão ser muito significativas, designadamente sobre os
respetivos atributos, «dado que o clima, a topografia e a cultura da região, propícios ao desenvolvimento
das culturas que já são praticadas, devem garantir que não ocorrerá uma alteração profunda, mas sim
uma alteração que visa a adequação das práticas agrícolas ao conhecimento e desenvolvimento
tecnológico atual».
Conclui que a «Barragem Redonda das Olgas e o Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel representarão
sobre os Valores Patrimoniais impactes neutros ou, quando muito, negligenciavelmente adversos, i.e.,
ligeiros».

C.

Elementos a apresentar; Medidas de minimização
C.1. Apreciação do preconizado no EIA

Quanto a medidas de minimização para o fator Património Cultural, encontra-se previsto pelo EIA para a
fase de desmatação, limpeza e decapagem dos solos, a medida MM(FC) 9. Esta é relativa «ao
acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder à prospeção arqueológica das áreas
cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização de referência».
Para as escavações e movimentações de terras é enunciada a MM(FC) 10, cuja redação deve ser
ajustada, pois não compreende todas as situações que envolvam mobilização de solo e subsolo onde
podem surgir vestígios arqueológicos inéditos, que pela sua natureza se encontrem ocultos.
Apresenta ainda um conjunto de medidas específicas para o «Património Histórico Cultural»,
designadamente MM(FC) 55 a 59.
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Nas MM(FC) 55 e 56 é definida a necessidade «genérica de acompanhamento arqueológico de obra»,
como um procedimento «inerente a todas as etapas da obra que impliquem a mobilização de solos
(escavação, aterro, terraplenagem)», considerando-o «particularmente relevante na fase de desmatação
das zonas identificadas com condições muito limitadas de visibilidade do solo, onde é provável a
ocorrência de vestígios ou construções de cariz agrícola».
Não se encontra aqui prevista a prospeção seletiva por amostragem, das remanescentes áreas a serem
sujeitas a regadio.
Na MM(FC) 57 são definidas as medidas a operacionalizar no caso de deteção de ocorrências
arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra.
A sinalização dos elementos patrimoniais encontra-se prevista pela MM(FC) 58 e a integração de todas as
ocorrências na Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes,
conforme a MM(FC) 59, de «forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta, das ocorrências
localizadas a menos de 50 metros das frentes de obra ativas». Indica que as ocorrências a «sinalizar e
vedar particularmente relevantes e em função da sua proximidade às frentes de obra são», lista que se
transcreve seguidamente:








Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
Fr3 - Forno de Secar Figos 2 de Ribeira Redonda;
Fr14 - Forno de Secar Figos 2 de Água d’Alte;
Fr28 – Ponte do Vieiro;
Fr48 – São Domingos;
Fr114 – Capela de São Domingos;
Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.

Para a fase de exploração enuncia igualmente um conjunto de medidas específicas, designadamente a
MM(FE) 22 a 24.
A primeira visa a criação de um modelo de gestão do património histórico-cultural «da área de regadio
com a conceção de estratégias de edução e sensibilização dos intervenientes para a sua salvaguarda e
preservação», tendo por base uma carta do património, MM(FE) 23, «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».
Na MM(FE) 24 indica que «no âmbito do património arqueológico o processo de sensibilização dos
intervenientes no regadio implica não apenas o reconhecimento e salvaguarda dos sítios arqueológicos já
identificados, mas igualmente o reconhecimento no terreno de potenciais achados no decurso de
trabalhos agrícolas e das formas de atuação que permitam o registo científico e preservação dos
mesmos».
Para a ocorrência que será objeto de destruição pela construção da barragem, BrO 20, Quinta das Olgas,
considera-se que deverá ser elaborada ficha com memória descritiva e efetuado o respetivo registo
topográfico, gráfico e fotográfico.
Igualmente os elementos edificados que serão submersos pelo nível pleno de enchimento da albufeira,
deverão ser objeto de elaboração de ficha com memória descritiva e efetuado o respetivo registo
topográfico, gráfico e fotográfico, a saber:



BrO1 - Casa 1 das Olgas;
BrO3 - Casa 3 das Olgas;
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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;
BrO22 - Levada 2 da Ribeira de Brunhais.

Os edifícios mais próximos destas frentes de obra na área de incidência da barragem Redonda das Olgas
e para os quais possam resultar impactes indiretos são: BrO11 e BrO18.
Quanto a ocorrências edificadas mais próximas dos blocos de rega de Vieiro e Freixiel e das respetivas
infraestruturas (rede viária e rede de rega) e que deverão ser objeto de elaboração de ficha com
memória descritiva e efetuado o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico, a saber:







Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
Fr12 – Casa 2 da Ribeira Redonda;
Fr23 – Poço 1 da Ribeira Redonda;
Fr94 – Casa 8 da Cabreira;
Fr99 – Poço do Fulhudo;
Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.

O elemento patrimonial Fr114, Capela de São Domingos, deverá ser salvaguardado na fase de construção
através da respetiva vedação e sinalização.
Quanto as restantes ocorrências edificadas situadas na área dos blocos de rega e inventariadas pelo EIA,
caso se verifique a respetiva afetação direta na fase de construção, deverão ser objeto de elaboração de
ficha com memória descritiva e efetuado o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico.
O EIA não identifica para a fase de construção impactes na ocorrência arqueológica Fr25, Santa Marinha
(povoado romano), integrado no bloco de rega de Freixiel, mas é provável que aqui venham a ocorrer
impactes diretos com a alteração das culturas e intensificação da agricultura.
Para a Fr32, Salgueiral, Sepultura 1 e FR33, Salgueiral, Sepultura 2, que correspondem a uma necrópole
medieval de sepulturas escavadas na rocha integrada no bloco de rega de Freixiel, o EIA também não
identifica impactes diretos, sendo esta sua situação similar à da anterior ocorrência, devendo estas ser
protegidas, pelo que para o efeito deverá ser criado um perímetro 5 m para salvaguarda das mesmas das
ações construtivas, incluindo a fase de exploração.
Para o sítio Fr48, São Domingos, habitat romano afetado pelo bloco de rega de Vieiro, considera-se que
na fase de construção dever-se-ão efetuar sondagens mecânicas prévias na área de implantação da
conduta de rega.
Para os sítios de arte rupestre Fr74a, Fraga da Serra, rocha 1 e Fr74b, Fraga da Serra, rocha 2,
localizados a poucos metros do bloco de rega de Freixiel, considera-se que na fase de obra os mesmos
deverão vedados e sinalizados de modo a evitar a respetiva afetação.
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As ocorrências de natureza arqueológica situadas na área de afetação direta do projeto, deverão
previamente à obra ser objeto de um plano de intervenção, tendo em vista a execução de sondagens de
diagnóstico, de que se destaca a Fr25, Santa Marinha, relativamente à qual não foi possível determinar
uma mancha de dispersão.
Quanto a impactes indiretos, em linha com o EIA, destacam-se as frentes de obra inerentes à rede viária,
que podem resultar em potenciais impactes indiretos nas seguintes ocorrências: Fr45, Fr46, Fr51, Fr53,
Fr54, Fr55, Fr56, Fr57, Fr58, Fr59, Fr65, Fr66, Fr67, Fr71, Fr73, Fr76, Fr77, Fr78, Fr89 e Fr94.
O EIA identifica os seguintes impactes indiretos devido à rede de condutas: Fr2, Fr6, Fr16, Fr17, Fr19,
Fr22, Fr24, Fr30, Fr37, Fr38, Fr40, Fr50, Fr52, Fr53, Fr64, Fr70, Fr71, Fr72, Fr73, Fr76, Fr77, Fr78, Fr82,
Fr83, Fr86, Fr98 e Fr100.
Nestes casos, antes do início da obra, deverá ser elaborado pela equipa responsável pelo
acompanhamento arqueológico um plano de sinalização e vedação dos elementos patrimoniais.
Salienta-se que o EIA identifica as situações «mais sensíveis» de impacte indireto inerentes à rede de
condutas, elementos que deverão ser salvaguardados:




Fr3 – Forno de Secar Figos 2 de Ribeira Redonda;
Fr14 – Forno de Secar Figos 2 de Água d’Alte;
Fr28 – Ponte do Vieiro.

Refere ainda um conjunto de outras «ocorrências potencialmente propensas a impactes indiretos devido à
rede de condutas»: Fr2, Fr6, Fr16, Fr17, Fr19, Fr22, Fr24, Fr30, Fr37, Fr38, Fr40, Fr50, Fr52, Fr53, Fr64,
Fr70, Fr71, Fr72, Fr73, Fr76, Fr77, Fr78, Fr82, Fr83, Fr86, Fr98 e Fr100.
Em síntese, não são apresentadas medidas para registo dos elementos patrimoniais edificados nem para
a execução de ações de diagnóstico arqueológico prévio, em coerência com a avaliação de impactes, nas
ocorrências que sofrerão impactes diretos.
Assim, as medidas preconizadas ainda deverão sofrer alterações ou serem ainda complementadas por
outras.
Relativamente ao ADV, conforme enunciado na «Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro»
(Volume 4 do EIA), conclui-se «que nenhum desses atributos é impactado de forma expressiva pelo
projeto, antes tendo os seus efeitos sobre o ADV sido considerados tendencialmente neutros» pelo que
«entende-se não ser justificada a conceção ou proposta de medidas de mitigação, que só se justificariam
se na presença de efeitos adversos de maior significância que os gerados pelo projeto».

C.2. Sistematização dos elementos a apresentar e medidas de minimização a cumprir na concretização
do projeto
C.2.1

Elementos a apresentar

 Em sede de autorização, deve ser verificada a:


Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do plano de
acompanhamento ambiental da obra, de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas
pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património Cultural.



Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com
interesse cultural.
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 Previamente ao início da fase de exploração, apresentar para análise e aprovação, os
seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa ser
iniciada):


Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto,
nomeadamente aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar;



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.

C.2.2

Medidas de minimização/potenciação/compensação

 Fases prévia à execução da obra e de obra


A equipa de acompanhamento arqueológico deverá 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.



Antes do início da obra deverá ser elaborado pela equipa responsável pelo
acompanhamento arqueológico um plano de sinalização e vedação dos elementos
patrimoniais de modo a salvaguardá-los, 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.
Fr114 – Capela de São Domingos;



Igualmente os sítios de arte rupestre Fr74a, Fraga da Serra, rocha 1 e Fr74b, Fraga da
Serra, rocha 2, antes do início da obra deverão ser vedados e sinalizados.



As ocorrências de natureza arqueológica situadas na área de afetação direta do projeto,
deverão previamente à obra 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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Os elementos patrimoniais edificados situados na área dos blocos de rega e
inventariados pelo EIA, caso se verifique a respetiva afetação direta, deverão ser objeto
de elaboração de ficha com memória descritiva e efetuado o respetivo registo
topográfico, gráfico e fotográfico.



Para os elementos patrimoniais edificados que serão submersos pelo nível pleno de
enchimento da albufeira, elaborar ficha com memória descritiva e efetuar o respetivo
registo topográfico, gráfico e fotográfico, 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;
BrO22 - Levada 2 da Ribeira de Brunhais.



Para o elemento patrimonial BrO 20, Quinta das Olgas, elaborar ficha com memória
descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico.



Sinalizar e vedar os elementos patrimoniais BrO11 e BrO18.



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)
elaborar ficha com memória descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico
e fotográfico, a saber:








Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
Fr12 – Casa 2 da Ribeira Redonda;
Fr23 – Poço 1 da Ribeira Redonda;
Fr51 – Poço de Valbom;
Fr94 – Casa 8 da Cabreira;
Fr99 – Poço do Fulhudo;
Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.



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.



Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada 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.
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Deve ser efetuado 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.



Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser
efetuada a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais
cuidadoso nas áreas em que este apresentou anteriormente visibilidade nula ou
reduzida.



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 poderão determinar a adoção de medidas de
minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas,
entre outras).

 Fase de execução da obra


As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros,
acessos e áreas de depósito ou de empréstimo.



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.



Efetuar a prospeção seletiva por amostragem das áreas não prospetadas a serem
reconvertidas em regadio.



Em caso de afetação de muros em pedra seca ou de socalcos, deverá ser efetuado o
respetivo registo 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 (destruição ou descaracterização).



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.

 Fases de execução da obra e de exploração


Para os elementos arqueológicos Fr32, Salgueiral, Sepultura 1 e FR33, Salgueiral,
Sepultura 2, deverá ser criado um perímetro de salvaguarda com 5 m, para proteção,
quer durante a fase de construção, quer de exploração.

 Fase de exploração


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.



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.
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Neste modelo deverá 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.



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.



Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que
envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, deve ser assegurado o
acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.



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.



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.

 Fase de desativação


D.

Durante a fase desativação do projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento
arqueológico.

Conclusão

O EIA considera que, mais do «que em qualquer outra região, os impactes avaliados refletem-se não
apenas sobre as ocorrências patrimoniais identificadas pontualmente na área de incidência do projeto,
mas igualmente sobre a vasta paisagem cultural rural presente», mencionando a «implantação da área
de incidência do projeto na zona tampão de bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO» do
Alto Douro Vinhateiro, em que «a avaliação de impactes assume que existe uma afetação significativa do
património histórico-cultural, se estiverem em causa alterações profundas nos usos e ocupação dos solos,
que descaracterizem e desvirtuem o território e a vasta herança da vivência rural patente».
Considera que o processo «de adaptação e modernização das culturas de regadio terá sempre de passar
pela preservação dos elementos memoriais e singulares, desde os pequenos imóveis, como os típicos
fornos de secar figos até aos muros delimitadores de propriedades, caminhos e linhas de água e os
imponentes socalcos das encostas».
Os impactes diretos previstos serão todos «sobre elementos edificados de cariz vernáculo» e
correspondem, na área de construção/implantação da barragem Redonda das Olgas, à (ocorrência
BrO20), e na área de enchimento da albufeira, devido à futura «submersão das ocorrências identificadas
(ocorrências BrO1, BrO3, BrO4, BrO5, BrO6, BrO9, BrO10, BrO12, BrO13, BrO14, BrO15, BrO16, BrO17,
BrO19, BrO22)».
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Potenciais impactes indiretos «poderão ser decorrentes da proximidade de frentes de obra inerentes à
construção de acessos (ocorrências BrO11 e BrO18)».
O EIA salienta que «os eventuais impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a
conservação dos vestígios arqueológicos, uma vez que as intervenções no subsolo implicam a destruição
de eventuais estruturas e estratigrafia».
Refere que a rede de condutas relativa às áreas dos blocos de rega de Vieiro e Freixiel, «também incide
em alguns troços sob manchas de terrenos com densas ocupações de matos, onde a visibilidade do solo é
muito limitada ou mesmo nula e onde poderão estar encobertos elementos edificados ou vestígios
arqueológicos atualmente impercetíveis».
Para a fase de exploração o EIA considera no património edificado «localizado nos perímetros dos blocos
de rega de Freixiel e de Vieiro, e do potencial arqueológico inerente ao solo, os impactes mais expressivos
resultantes da fase de exploração poderão decorrer da intensificação e mecanização das atividades
agrícolas, às quais possa ser inclusivamente inerente uma modelação mais profunda dos terrenos para
otimização dos processos de plantação/colheita».
Preconiza «a criação de um modelo de gestão do património histórico-cultural da área de regadio com a
conceção de estratégias de edução e sensibilização dos intervenientes para a sua salvaguarda e
preservação».
Quanto ao ADV, o EIA refere, em síntese, que através da «quantificação da afetação física dos atributos
Culturais e Naturais que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, afetados pela implementação
do projeto da Barragem Redonda das Olgas e do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, foi possível
concluir que nenhum desses atributos é impactado de forma expressiva pelo projeto, antes tendo os seus
efeitos sobre o ADV sido considerados tendencialmente neutros».
Assim, de acordo com acima enunciado, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável
condicionado ao projeto da Barragem Redonda das Olgas, incluindo o Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel (blocos de rega de Vieiro e Freixiel), nomeadamente ao cumprimento das medidas de
minimização preconizadas.

5.10.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Verifica-se que a análise efetuada no EIA do fator Alterações Climáticas inclui as vertentes de mitigação
das Alterações Climáticas e de adaptação às Alterações Climáticas.

A.

Caracterização da situação de referência
A.1. Mitigação das Alterações Climáticas

Na vertente mitigação das Alterações Climáticas, a caracterização da situação de referência tem por base
os seguintes instrumentos estratégicos para o setor das Alterações Climáticas:


O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que
conduzam à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima
o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e
indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo e os
resíduos e águas residuais;
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O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de
julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de
estufa (GEE) entre 45 % e 55 % (face a 2005), uma meta de 47 % de energia proveniente de
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35 %, assinalando a aposta
do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050.
As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030, como forma de redução de emissões de GEE,
devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais
medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto.

A.2. Adaptação às Alterações Climáticas
Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base a Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho.
Há a salientar que o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela
RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto, complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da
ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC
abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, nomeadamente, uso eficiente da água,
prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras.

B.

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização
B.1. Mitigação das Alterações Climáticas

Em termos de impactes no fator Alterações Climáticas é de referir que o projeto em avaliação irá
contribuir para o aumento das emissões de GEE associadas à utilização de combustíveis de origem fóssil
em veículos, máquinas e equipamentos utilizados durante a obra e na fase de exploração, à emissão
indireta de GEE associada ao consumo de energia elétrica utilizada no funcionamento dos estaleiros, da
estação elevatória, na rede de iluminação e de alimentação de outras estações elétricas e às emissões de
CH4 libertadas para a atmosfera durante as descargas de caudais quando necessário esvaziar a albufeira
ou baixar o seu nível por razões específicas. Outro impacte identificado é a perda de sumidouro de
carbono devido à perda de coberto vegetal (olival, matos e culturas anuais) na área de implantação do
projeto.
A avaliação dos impactes decorrentes dos projetos prende-se com a necessidade de calcular as emissões
de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e
desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às Alterações Climáticas.
Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões
de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável.
A este respeito, o EIA apresentou no subcapítulo 2.5.4 - Estimativas das emissões de GEE (Volume 1,
Tomo 2) as estimativas das emissões anuais de GEE associadas ao consumo de energia a utilizar nas
fases de construção (103,32 tCO2 para um consumo de 280 MWh/ano) e de exploração (3,85 tCO2 para
um consumo de 0,5 MWh/ano) e as estimativas da perda de capacidade de sequestro de carbono com a
implementação da barragem, da albufeira e dos acessos (92,5 tC). Não foram apresentadas as
estimativas de emissões relacionadas com a utilização de combustíveis fósseis na fase de construção;
considera-se, no entanto, que os impactes não serão tão significativos comparativamente às emissões
associadas ao consumo de energia.
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Considerando os usos de solo atuais na área do projeto e os respetivos valores de Produtividade Líquida
do Ecossistema (PLE), a estimativa do potencial de sequestro de carbono varia, segundo o EIA, entre os
5 447 tC.ano-1 e os 10 942 tC.ano-1.
A quantificação das emissões de CO2 foi feita de acordo com a metodologia definida no Baseline Emission
Inventory (D’Avignon et al., 2010) e do SEAP (Plano de Ação da Energia Sustentável) (COMO, 2010),
elaborado pelo Joint Research Centre (JRC), em colaboração com a Directorate General for Energy &
Transport (DG TREN), com o Covenant of Mayors’ Office (COMO) e com o apoio de vários especialistas de
municípios, autoridades regionais e outras entidades e empresas privadas.
A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de
medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto relevante para que seja assegurada uma
trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. Uma das medidas propostas no EIA é considerar
“as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE, e que

devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas
de minimização dos impactes” [MM (FE) 2], o que se considera relevante.
A implementação do projeto de compensação ao abate de sobreiros, que inevitavelmente terão de ser
eliminados, e a plantação ou o transplante das oliveiras afetadas para outra área como compensação, são
medidas relevantes para a recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2.

B.2. Adaptação às Alterações Climáticas
O EIA recorreu aos dados disponíveis no Portal do Clima para analisar a previsão de evolução da
temperatura e da precipitação para os cenários de emissões RCP4.5 e RCP8.5 do Painel
Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) para 2025, 2055 e 2085. Verifica-se que as
principais alterações climáticas para 2085 para a região de Trás-os-Montes são o aumento da
temperatura média anual, em especial das máximas (com consequências ao nível da evaporação, da
evapotranspiração e da humidade do ar) e a diminuição da precipitação média.
Assim, tendo em conta o tipo de projeto em análise, que envolve a construção de uma barragem (fonte
de abastecimento de água para regadio), são levantadas questões no âmbito da adaptação às Alterações
Climáticas, principalmente pela vulnerabilidade do nosso país à diminuição da precipitação média anual e
ao aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, perspetivando-se o aumento da
frequência e intensidade das secas e ondas de calor mais frequentes.
Foi realizada uma análise das disponibilidades e necessidades hídricas da área abrangida pelo projeto,
tendo em consideração os cenários climáticos futuros, e de que modo as mesmas irão, de forma
concreta, impactar o projeto em causa. Conforme referido no EIA:






A área a irrigar perfaz cerca de 570 ha, divididos em duas áreas separadas - o Bloco de Rega de
Freixiel (412 ha), maioritariamente ocupado por vinhas, e o Bloco de Rega de Vieiro (158 ha),
maioritariamente ocupado por vinhas e olivais;
O volume hídrico disponível para a rega é de 1,25 hm 3;
As necessidades hídricas médias anuais para a série hidrológica analisada são 2127 m 3/ha
(1,12 hm3);
O balanço disponibilidades/necessidades de água indica que a futura albufeira dispõe da
quantidade de água necessária para o perímetro de rega no curto prazo.

Para o cenário RCP4.5 para 2085 e em ano médio a evapotranspiração de referência (ETo) sobe 7 % (de
1001,2 mm na situação atual para 1074,6 mm em 2085) e as necessidades hídricas totais anuais sobem
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para 2276 m3/ha (1,297 hm3). Constata-se, para este cenário, que vão existir falhas na rega em quatro
anos no período considerado (ano 2085), com uma garantia de 87 %.
Considerando os cenários RCP4.5 e RCP8.5 para 2085 e simulando para cada um deles dois cenários de
aumento nas necessidades hídricas totais do perímetro de rega de 5 % e de 10 %, constata-se que:




Para o cenário RCP4.5 para 2085 e considerando um incremento de 5 % no consumo de água,
há um aumento de 4 para 5 anos no número de falhas na rega, e a garantia desce de 87 % para
83 %, enquanto para um aumento de 10 % no consumo de água, o número de falhas na rega
aumenta para 6 anos, e a garantia diminui para 80 %.
Para o cenário RCP8.5 para 2085, considerando um aumento de 5 % no consumo de água, o
número de falhas na rega aumenta para 6 anos, e a garantia diminui para 80 % e para um
aumento de 10 %, o número de falhas na rega aumenta para 7 anos, e a garantia diminui para
77 %.

Face ao exposto e aos impactes negativos nos recursos hídricos, tendo em consideração os efeitos das
Alterações Climáticas no longo prazo (ano 2085), em particular os identificados no que diz respeito a
falhas na rega, devem ser devidamente aplicadas e acauteladas as medidas e estratégias definidas no EIA
de forma a minimizar os riscos associados do efeito das alterações climáticas no projeto, tais como:







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;
Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota
em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem como a rega
por pivot em áreas de declive igual ou superior a 10 %;
Criação de sistemas de aviso de rega que promovam uma adequação dos volumes de rega às
necessidades hídricas das culturas;
Promover as boas práticas agrícolas de modo a reduzir a carga de agroquímicos nos recursos
hídricos subterrâneos.

De salientar que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes
das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos
de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em conta em função da
tipologia do projeto.
Considera-se relevante, como reconhecido no EIA, garantir a manutenção do regime de caudais
ecológicos e “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”. E também que “o Plano Nacional de Regadios (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”. A este propósito, considera-se importante reforçar que a longo prazo e num
contexto de alterações climáticas, as disponibilidades de água vão diminuir e que uma das medidas será
as explorações agrícolas optarem por culturas menos exigentes em água.

C.

Conclusão

Em termos de impactes no fator Alterações Climáticas é de referir que 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. A introdução de medidas
de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de soluções de eficiência

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

100

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381

energética para a redução do consumo de energia com origem na rede elétrica nacional, é um aspeto
relevante para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE.
Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo, como o aumento das
temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição da precipitação média anual, o EIA
apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, tais como, a menor disponibilidade
hídrica e o aumento da frequência e intensidade das secas.
Admite-se que apesar do impacte negativo nos recursos hídricos no longo prazo tendo em consideração
os efeitos das Alterações Climáticas, considera-se que estes impactes podem ser parcialmente
minimizados, desde que se cumpra o disposto nos pontos anteriores e sejam acauteladas e aplicadas de
forma correta as medidas propostas no EIA.
Considera-se que os principais pontos relativos aos impactes do projeto nas Alterações Climáticas e no
âmbito da adaptação às Alterações Climáticas foram adequadamente abordados no EIA.
Face ao exposto e atendendo à avaliação efetuada no âmbito do fator Recursos Hídricos, considerando a
sua relevância e interligação com o fator Alterações Climáticas, considera-se poder ser emitido parecer
favorável à concretização do projeto, condicionado à implementação das medidas identificadas.
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS
As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:


O contributo da APA/DGA-Ruído foi integrado em capítulo próprio do presente Parecer.



A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), transmitindo que nada tem a opor à
pretensão, no que concerne às áreas setoriais da sua competência, salienta que:








Recursos energéticos
À data, a área abrangida pelo projeto em análise não interfere com infraestruturas
elétricas e de transporte/distribuição de gás natural licenciadas pela DGEG.
Recursos geológicos
No que se refere a depósitos minerais (minas) não existem direitos concedidos ou
requeridos, à presente data.
Relativamente às massas minerais não existe registo de pedreiras licenciadas pela DGEG.
No entanto, o licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é da responsabilidade das
câmaras municipais pelo que recomenda a consulta a essa entidade.
Quanto aos recursos hidrogeológicos ou geotérmicos, não existem recursos qualificados
ou em vias de qualificação na área afeta ao projeto em análise.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), considerando que não existe qualquer
condicionante a observar, transmite que apenas se identificaram vias rodoviárias desclassificadas
do Plano Rodoviário Nacional (PRN) na área considerada no projeto. Ainda assim, podendo dar-se
o caso de tais infraestruturas rodoviárias, embora desclassificadas, não terem sido ainda
transferidas para a gestão municipal, foi solicitado o parecer da Infraestruturas de Portugal, SA.
Face à informação que foi prestada ao IMT, I.P., pode concluir-se que não existe qualquer via
inserida na Rede Rodoviária Nacional nas proximidades da área objeto de estudo, estando todas
as vias sob jurisdição municipal.
O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) refere que, pese
embora o projeto afete o Parque Natural Regional do Tua e a Reserva da Biosfera da Meseta
Ibérica, não cabe ao ICNF pronunciar-se sobre os impactes do projeto sobre essas áreas
classificadas, estando esta pronúncia acometida às entidades gestoras das mesmas ou a outra
entidade com responsabilidade sobre este tema.
Refere que a construção da barragem e o enchimento da respetiva albufeira implicarão a
afetação de 10 ha de habitats naturais, sendo 2,2 ha referentes ao habitat prioritário 6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. No entanto, este habitat é
abundante na área de estudo pelo que a percentagem afetada é muito baixa. O habitat com
maior área afetada corresponde ao habitat 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dilleniie, e aquele que será proporcionalmente mais
afetado será o 3130 - Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e/ou da Isoëto-Nanojuncetea, em que a totalidade deste habitat detetado na área de
estudo será destruído pela barragem e albufeira. Na construção do adutor e das condutas serão
afetados mais 2,1 ha do habitat 6220 e 0,1 ha de outro habitat prioritário 91E0 - Florestas
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e na rede viária mais 1,4 ha do habitat 6220.
A maior área de habitats prioritários a ser afetada pelo projeto corresponde ao habitat 6220
existente nos blocos de rega, por via da conversão destes prados noutras culturas. No caso do
habitat 91E0, a destruição deste poderá ocorrer por via de limpezas ou desbastes que sejam
realizadas nas parcelas que marginam as linhas de água mas não é uma consequência direta do
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projeto. No total, verifica-se que 19 % do habitat 6220 detetado na área de estudo e 22 % do
habitat 91E0 serão afetados pelo projeto, embora neste último caso a afetação seja de forma
indireta e não certa. Para além das situações referidas, não se espera grandes alterações nos
blocos de rega dado que os mesmos já estão na sua maioria ocupados por culturas agrícolas
como olival, amendoal ou vinha.
A destruição dos habitats que irá ocorrer na área da barragem, na albufeira, na estação de
filtração e nos blocos de rega não é minimizável e não será reversível. O mesmo não acontece
para a rede viária e para a adutora e condutas em que, por um lado, poderão existir alguns
ajustes que evitem o corte de vegetação mais relevante, nomeadamente árvores, e por outro,
poderá existir alguma recuperação da vegetação nos taludes das estradas e caminhos e sobre a
adutora e condutas enterradas. Apesar do projeto afetar habitats prioritários não se considera
que essa afetação seja significativa tendo em conta a abundância destes na zona.
A destruição da vegetação será mais extensa na área da albufeira e da barragem, embora
também ocorra no traçado da adutora. No caso das condutas, prevê-se que a destruição de
vegetação seja mínimo, dado que as mesmas se localizam maioritariamente em área agrícola. A
destruição de vegetação poderá provocar a mortalidade de fauna, nomeadamente de crias, se for
realizada durante a época de reprodução pelo que as desmatações deverão ser evitadas nesta
época. Na totalidade do projeto, estima-se a necessidade de abate de 127 sobreiros, espécie
protegida cujo corte ou abate necessita de autorização do ICNF. Não são contabilizadas as
árvores de outras espécies mas, sempre que seja possível, o corte das árvores deverá ser
evitado. As árvores de maior porte poderão conter ninhos de várias espécies de aves,
nomeadamente de aves de rapina, assim como poderão constituir locais de abrigo para morcegos
(particularmente os sobreiros), tanto em época de reprodução como de hibernação.
O acompanhamento ambiental das desmatações é essencial para identificar e evitar a
mortalidade destes animais.
Não são ainda conhecidos os locais de implementação dos estaleiros e de depósito de
terras/inertes sendo recomendável que os mesmos se venham a localizar preferencialmente na
área inundável ou em áreas já intervencionadas.
O EIA faz referência à presença de quatro espécies da flora RELAPE, cujo estatuto de ameaça foi
avaliado mas consideradas como não ameaçadas. O EIA não identifica os locais de presença
destas espécies nem a sua afetação pelo projeto. Uma vez que não são espécies ameaçadas, não
se considera que exista um impacte significativo caso venham a ser afetadas; mas, sempre que
possível, deve ser evitada. O EIA refere a presença de várias espécies exóticas invasoras na área
do projeto. As intervenções que serão realizadas poderão potenciar a disseminação destas
espécies pelo que deverão ser tomadas precauções que evitam o transporte de terras
contaminadas, de propágulos e de sementes destas plantas para outros locais.
Para a construção da barragem poderão ser utilizados explosivos, atividade que é altamente
perturbadora da fauna. Na área de projeto não está confirmada a presença de lobo-ibérico,
estando as alcateias conhecidas a mais de 10 km. No caso de ninhos de aves ameaçadas, o mais
próximo conhecido, de Águia-de-Bonelli, localiza-se a cerca de 7 km do projeto. Não se prevê, por
isso, que estas espécies sejam afetadas pelo projeto mas a utilização de explosivos,
nomeadamente na época de reprodução, poderá causar uma perturbação significativa que leva
ao abandono dos territórios e das crias, com consequente morte das mesmas, de animais que
estejam a reproduzir-se nas proximidades. A utilização dos explosivos deverá ser efetuada,
preferencialmente, fora do período reprodutor e com a potência mínima necessária para a
intervenção pretendida.
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A construção da barragem constituirá um efeito barreira à deslocação da fauna aquática. No
entanto, considerando que as nascentes das ribeiras que afluem à barragem se localizam a cerca
de 3,5 km para montante, que a ribeira Redonda seca frequentemente no verão e que não foram
detetados peixes em amostragens realizadas mais a jusante, não se considera que este efeito
seja significativo. Como tal, considera-se desnecessária a implantação de mecanismos de
transposição de fauna na barragem.
É provável que a albufeira venha a ser povoada por espécies de peixes exóticas introduzidas por
mão humana, apesar de esta atividade ser sujeita a autorização pelo ICNF, ou proibida no caso
de espécies invasoras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 92/2019. Esta situação deverá ser
impedida para não potenciar a proliferação e expansão destas espécies, quer nesta bacia, quer
potencialmente noutras próximas servindo esta albufeira como fonte para disseminação destas
espécies para outros locais próximos, transportadas por pessoas menos informadas. A presença
destas espécies nesta albufeira poderá limitar a utilização da albufeira por anfíbios, répteis
(cágados) ou mesmo de algumas aves, mas por outro lado poderá potenciar a presença de
predadores piscívoros.
A construção de novos acessos irá aumentar a perturbação de áreas naturais e potenciar o
atropelamento de fauna. Os novos acessos localizam-se junto à barragem, nomeadamente o
restabelecimento de um caminho agrícola e o acesso à câmara de manobras de jusante, pelo que
o impacte da perturbação não será significativo. A restante rede viária, incluindo o acesso à
barragem, correspondem à beneficiação de caminhos já existentes pelo que o impacte dos
mesmos será reduzido. No que concerne ao atropelamento, o maior tráfego de veículos ocorrerá
durante a construção, perspetivando-se que o tráfego será reduzido durante a fase de
exploração. A redução da velocidade dos veículos e a otimização das passagens hidráulicas para
permitirem a passagem de fauna são medidas que poderão evitar o atropelamento dos animais.
A entrada em exploração da barragem irá provocar uma diminuição dos caudais na ribeira
Redonda situação que poderá 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 definição de um regime de caudais ecológicos adequados a
libertar pela barragem poderá minimizar estas situações. A diminuição da qualidade da água
também poderá 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 deverá ocorrer atualmente mas poderá existir um
acréscimo decorrente da intensificação agrícola proporcionada pelo projeto, pelo que deveriam
existir ações de formação para uma utilização racional destes produtos pelos agricultores, medida
que já consta do EIA.
O EIA não avaliou 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”, 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 Micro-reservas do Vale do Tua” inclui a microreserva 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
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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.
O EIA também não faz uma avaliação dos impactes cumulativos deste projeto referindo que a
inclusão do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel resolve o assunto. Esta assunção é incorreta
dado que o projeto, barragem e aproveitamento, pode ter impactes cumulativos com outros
projetos existentes na região, sendo necessário uma análise da interferência entre eles.
Um dos projetos com maiores implicações na região e com óbvias interferências com o projeto
em análise é o Aproveitamento Hidroelétrico de Foz-Tua (AHFT). A albufeira do AHFT abrange a
ribeira da Cabreira, isolando este curso de água para todas as espécies que sejam intolerantes
aos ambientes lênticos criados pela albufeira, nomeadamente para peixes autóctones. Os projetos
que incidem na bacia deste afluente poderão provocar o desaparecimento destas populações de
peixes dado a inexistência de conexões que permitam o repovoamento natural desta linha de
água. Conforme já referido anteriormente, a localização da barragem não incide sobre um local
de presença de peixes e a barreira criada não tem impacte significativo dada a proximidade das
nascentes das ribeiras afluentes. A alteração da quantidade e qualidade da água da ribeira podem
representar um perigo maior para estas populações que deverão ser minimizadas através das
medidas já referidas anteriormente. No geral, não se considera que o projeto represente um
impacte cumulativo significativo mas há alguma incerteza na questão da qualidade da água que,
refira-se, não é uma causa direta do projeto.
Outros projetos existentes na área que podem ter impactes cumulativos com este projeto são o
IC5 e as pedreiras existentes, nomeadamente uma em exploração a cerca de 2 km da barragem
e que, inclusive, irá fornecer materiais para o projeto. Tendo em conta que os blocos de rega já
são maioritariamente áreas agrícolas estabelecidas que não sofrerão alterações significativas e
que a área ocupada pela barragem é pequena, não se considera que possam existir impactes
cumulativos significativos com estes projetos, pese embora o facto de, na fase de construção da
barragem e adutor, a perturbação provocada pelo funcionamento destes projetos em simultâneo
poder ter algum impacte sobre a fauna existente na zona, que não se considera significativo.
Após a conclusão da obra, o nível de perturbação deverá voltar aos níveis atuais.
A recuperação prevista para as áreas intervencionadas prevê apenas a realização de hidrosementeiras com sementes de espécies autóctones. Concorda-se com esta intervenção sem
árvores, dado que a maioria das áreas intervencionadas serão de pequena dimensão e a maior
área corresponde ao aterro da barragem. Nesta fase deve-se ter 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. Alerta-se apenas para o facto da espécie de
Festuca referida no Quadro 4.1 do volume 2 e da referida no anexo 1 desse volume serem
diferentes.
O EIA define um plano de monitorização de habitats naturais nas áreas dos blocos de rega, na
bacia da ribeira da Cabreira e no afluente do Tua que atravessa Vieiro. Uma vez que esta área
está incluída na área de monitorização do AHFT, o estabelecimento de novos planos de
monitorização deve ser coordenado entre ambos os promotores para evitar situações de
interferência.
Assim, considerando a dimensão e tipologia do projeto, o facto dos blocos de rega já existirem
como áreas agrícolas, a não afetação de áreas naturais de importância nacional e internacional, a
não afetação de forma significativa de valores naturais classificados e a existência de medidas
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minimizadoras que podem mitigar os impactes identificados, o ICNF emite parecer favorável ao
projeto condicionado, ao cumprimento das seguintes medidas de minimização, para além das que
já estão definidas no EIA:
1. As desmatações 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;
2. Estas intervenções devem ter acompanhamento ambiental para identificar possíveis
situações de mortalidade de fauna e de impactes ambientais não previstos;
3. 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;
4. 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 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;
5. Os estaleiros e os depósitos de terras/inertes temporários ou definitivos, ou outras áreas
não definidos no projeto, devem ser preferencialmente implementados na futura área
inundável da albufeira ou em áreas já intervencionadas;
6. Sempre que possível, deve ser evitado o corte de árvores, nomeadamente na execução
das valas da adutora e condutas e nos acessos;
7. 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 deverão ser objeto
de decapagem da camada superficial do solo, até à profundidade onde se verifique a
presença de sementes/raízes no solo. Estas terras deverão ser eficazmente eliminadas e
nunca reutilizadas;
8. Os explosivos deve ser preferencialmente utilizados fora da época de reprodução (15 de
março a 30 de junho) e sempre na potência mínima necessária;
9. Deve existir informação em redor da albufeira, nos acessos, explicando o perigo das
espécies exóticas e referindo a necessidade de licença para introdução, e a proibição
relativa a espécies invasoras, de acordo com o Decreto-Lei nº 92/2019;
10. 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 deverá 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.

Comentários da CA
Na sequência do veiculado nos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os seguintes
comentários:


DGEG
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Sendo recomendado pela DGEG a consulta à Câmara Municipal, enquanto entidade responsável
licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4, considera-se de evidenciar que o proponente do
presente projeto é a Câmara Municipal de Vila Flor.


ICNF
No que concerne à afetação do Parque Natural Regional do Tua e a Reserva da Biosfera da
Meseta Ibérica, refere-se que deverão ser obtidos os pareceres destas entidades e atendidos os
aspetos por elas manifestados.
Por outro lado, face ao manifestado por esta entidade foi definida a necessidade de cumprimento
de várias disposições, referentes aos seguintes aspetos:


















Obtenção de parecer específico do ICNF sobre o corte ou abate de sobreiros;
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 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;
Sempre que possível, deve ser evitado o corte de árvores, nomeadamente na execução
das valas da adutora e condutas e nos acessos;
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;
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;
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.
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 deverão ser objeto
de decapagem da camada superficial do solo, até à profundidade onde se verifique a
presença de sementes/raízes no solo. Estas terras deverão ser eficazmente eliminadas e
nunca reutilizadas;
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;
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;
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;
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Reduzir a velocidade dos veículos e otimizar as passagens hidráulicas para permitirem a
passagem de fauna, com vista a evitar o atropelamento dos animais.
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 deverá 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;
Realizar ações de formação dos agricultores para uma utilização racional de fertilizantes e
pesticidas;
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;
O plano de monitorização preconizado no EIA 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 AHFT, para
evitar situações de interferência, uma vez que a área em causa está incluída na área de
monitorização do AHFT.
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
7.1.

EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (na sua
atual redação), procedeu-se à Consulta Pública do projeto da "Barragem Redonda das Olgas".
De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de
19 de abril a 28 de maio de 2021.
No âmbito da 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

A DGT verifica que dentro do limite da área do projeto não existem vértices geodésicos pertencentes à
Rede Geodésica Nacional (RGN), nem marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento
Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
Assim, refere que o projeto em análise não constitui impedimento para as atividades geodésicas
desenvolvidas pela DGT.
No que diz respeito à cartografia, manifesta que as peças desenhadas apresentam como cartografia de
base, cartografia oficial e homologada, pelo que não tem nada a apontar.
No que respeita aos limites administrativos e no âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP) refere que as peças desenhadas não apresentam os limites administrativos representados nem
existe referência aos mesmos na legenda.
Atendendo a que são abrangidas duas freguesias, recomenda que as peças desenhadas contenham a
representação de todos os limites administrativos, de concelho e de freguesia.
Face ao exposto, refere que o parecer da DGT é favorável, no entanto, deverá ser tido em consideração o
atrás mencionado.
A ANAC refere que a área do projeto não se encontra abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil
e, face ao tipo de projeto, considera que o mesmo não tem impacte ao nível das operações de aviação
civil.
Alerta, no entanto, que, em fase de construção, caso sejam utilizados equipamentos com altura superior
a 30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados obstáculos à navegação aérea e deverão 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).
A IP refere que o projeto em análise encontra-se fora da zona de respeito definida na alínea vv) do
art.º 3.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015 de 27 de
abril, (faixa de terreno de 150 m para além da zona de servidão “non aedificandi”), em relação a estradas
sob jurisdição da IP, sendo que a vias mais próxima é a EN314, mas em troço que se encontra já sob
jurisdição do Município de Vila Flor, pelo que nada tem a referir.
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A REN informa que não existem quaisquer infraestruturas em exploração ou em projeto na área em
avaliação.
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
deverão ser uma preocupação e como tal, deverão ser evitadas as práticas 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.
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.

Uma cidadã refere que no que diz respeito à geologia da área é referido no RNT que “ A área enquadrase em zona de intensidade sísmica baixa a moderada, em parte, relacionada com a falha da Vilariça”.
Assim, refere que tratando-se de um empreendimento que em caso de rutura pode provocar grandes
danos, a falha sísmica existente constitui um risco elevado para as populações que se encontram a
jusante do empreendimento, bem como para a região em geral de elevado interesse patrimonial.
Refere, ainda, no que respeita aos recursos hídricos, no RNT é mencionado “ Relativamente aos recursos
hídricos superficiais (…). A qualidade destes recursos encontra-se dentro dos limites legais”. No entanto,
considera que nada é referido relativamente à fonte que permitiu estimar a qualidade das águas.
No que diz respeito à ecologia, o RNT refere “Uma mancha de habitat prioritário, que se apresenta muito
degradada, será inundada aquando do enchimento da albufeira”. Assim, para uma melhor análise
considera que deveria ser apresentada a área que vai ser inundada, fundamentalmente por se tratar de
um habitat prioritário.
Do ponto de vista ecológico, e essencialmente no que diz respeito à fauna, considera que deveria ser
mais explorado o impacte do empreendimento, fundamentalmente no que concerne à população do rio e
à população que vai ser afetada em terra pelas inundações.
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Por último, considera que o RNT deveria refletir o 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.
Um cidadão considera que o efeito de barreira criado pela construção da barragem cria uma interrupção
na deslocação normal das espécies no troço da ribeira.
Assim, refere que deveria ser equacionada e avaliada a viabilidade e ou a necessidade da introdução de
mecanismos de transposição de peixes, como já possuem algumas barragens de maior envergadura, ou
na sua ausência ou não necessidade desses mecanismos que seja proposto uma monitorização das
espécies que irão surgir com a criação da albufeira e a necessidade e viabilidade da sua transposição para
jusante da barragem.
Sete cidadãos manifestam-se a favor do projeto em análise, destacando-se as seguintes razões:





7.2.

Armazenamento da água indispensável à agricultura;
Desenvolvimento local e regional;
Combate aos incêndios;
Criação de zonas de lazer.

COMENTÁRIOS DA CA

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, tecem-se os seguintes
comentários:


ANAC
Face ao manifestado por esta entidade, relativamente 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 dos aspetos manifestados neste âmbito.



FAPAS
As preocupações transmitidas pela FAPAS foram objeto de análise e ponderação no presente
Parecer, estando preconizada a necessidade de adoção das medidas de minimização, bem como
a adequada monitorização dos fatores considerados relevantes.
O Perímetro de Rega do Freixiel (e, consequentemente a Barragem Redonda das Olgas)
enquadra-se 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 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
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garantiria o transporte de água (junho, julho, agosto, setembro e outubro), o que poderá vir a
beneficiar estes habitats.


Cidadãos


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):
− Ação sísmica tipo 1 – “sismo afastado”, com referência a sismos com epicentro
na zona Atlântica interplacas;
− 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 m/s2 para ação sísmica do Tipo 1 (zona sísmica 1.6), e de 0,8 m/s2
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 seguramente afetadas e substituídas por espécies
associadas ao regime lêntico.
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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 poderá 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 poderão 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. Considerase, 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 estão acautelados na análise efetuada no presente Parecer, na sequência
do manifestado no parecer emitido pelo ICNF, enquanto entidade externa.
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8. CONCLUSÃO
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 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. Constitui um importante instrumento de investimento e
desenvolvimento do país, designadamente dos territórios rurais, tendo em conta que, até 2022,
absorverá um investimento que se traduzirá em mais 95 mil hectares de regadio e na criação de mais de
10 mil novos postos de trabalho permanentes.
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.
O proponente do projeto é a Câmara Municipal de Vila Flor, cabendo à Administração da Região
Hidrográfica do Norte (ARH Norte, integrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - APA), a
competência para o licenciamento do referido 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 km 2, 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.
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).
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Assim, 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,
da análise efetuada pela Comissão de Avaliação resultaram os seguintes aspetos fundamentais:


Recursos hídricos
Impactes negativos – Recursos hídricos superficiais
São identificados impactes significativos 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 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 DQA. Neste caso, o projeto só poderá 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 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.
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Geologia
Impactes negativos – são identificados impactes 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.
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, 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 poderão
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.
Impactes positivos - são identificados impactes positivos 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.



Ordenamento do Território
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.



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 Uso do Solo será
negativo, permanente, irreversível, significativo.
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Afetação da ZEP do ADV
Em forma de conclusão, considera-se que 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.



Socioeconomia
Impactes positivos - Desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, que promoverá a
competitividade dos territórios rurais e a preservação dos recursos naturais.
A aplicação das boas práticas agrícolas previstas e implementadas para a área
do ADV contribuirão para a qualidade de vida da população.
Armazenamento de água que permitirá aliviar as fracas disponibilidades
hídricas da região.
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.
Redução da vulnerabilidade ao risco de incêndio nas zonas beneficiadas pelo
regadio.
A reabilitação de caminhos existentes, criando condições para circulação.
Impactes negativos - A inundação de terrenos, com a criação da albufeira, prevê a alteração de
áreas agrícolas e nova divisão da propriedade agrícola.
A localização dos estaleiros de apoio à obra, bem como as áreas de depósito
definitivo das terras sobrantes, representa um impacte negativo significativo.



Sistemas Ecológicos
A destruição dos habitats que irá ocorrer na área da barragem, na albufeira, na estação de
filtração e nos blocos de rega 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 poderá 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 poderá 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 deverá ocorrer
atualmente mas poderá 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
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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 Micro-reservas 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.


Agrossistemas
Impactes positivos - são de prever impactes positivos para a fase de construção ao nível do
emprego, podendo perspetivar-se a um aumento do emprego na região
resultante da criação de postos de trabalho ligados à construção civil e de
apoio às obras, ainda que estes assumam um carácter temporário.
Por seu turno, na fase de exploração do Aproveitamento Hidroagrícola de
Freixiel, são de esperar impactes significativamente positivos, resultantes do
aumento da rentabilidade das explorações agrícolas, devido à implementação,
intensificação e melhor gestão dos sistemas de regadio.
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.



Solos
Impactes negativos - fase de construção, os impactes sobre os solos serão 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.
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Ambiente sonoro
Impactes negativos significativos na fase de construção, relacionados com a 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.



Saúde Humana
As ações da fase de construção representam afetações pouco significativas nos aspetos que
interferem com a Saúde Humana, 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: perspetiva-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.



Paisagem
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 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).
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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.

Impactes negativos significativos na fase de exploração, 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 poderão 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 poderá 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 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, poderá 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 poderá
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.
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Património cultural
No que diz respeito ao fator ambiental 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 no presente Parecer.



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 no presente
parecer.

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de
minimização, bem como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos
principais impactes negativos identificados, admitindo-se 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.
Da análise dos pareceres externos emitidos pelas entidades que se pronunciaram, designadamente a
APA/DGA-Ruído, a DGEG, o IMT e o ICNF, verifica-se que nenhuma se opõe ao projeto, sendo
transmitidos pelo ICNF os aspetos que devem ser acautelados na concretização do mesmo.
Os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas entidades externas consultadas foram analisados e
integrados no presente Parecer, sempre que se entendeu ser pertinente.
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No que se refere à Consulta Pública, verifica-se que das 15 exposições recebidas, a Direção Geral do
Território (DGT), a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), a Infraestruturas de Portugal (IP) e a
Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) não manifestam oposição ao projeto. Por sua vez, a Associação
Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade (FAPAS) manifesta discordância com o projeto. A
Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça, assim como sete cidadãos, manifestam-se a favor do
projeto. 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.
Na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes referenciados foram devidamente
considerados na apreciação técnica efetuada pela CA no presente Parecer.
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao
projeto da "Barragem Redonda das Olgas", condicionado à apresentação dos elementos, ao
cumprimento das medidas de minimização, de compensação e dos planos de monitorização, bem como
das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte.
Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de
áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta
matéria.
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.
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS
DE MONITORIZAÇÃO

CONDICIONANTES
1.
2.

Obtenção do título de utilização dos recursos hídricos previamente ao início das obras de
construção do projeto.
Atender aos aspetos manifestados pelas entidades de tutela de todas e cada uma 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

Previamente ao licenciamento, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos,
cuja aprovação determinará que a obra possa ser licenciada:
1. Uma análise específica para avaliação do enquadramento do projeto nas exceções/derrogações
previstas na alínea 7 do artigo 4.º da 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. As restantes três campanhas para classificação da qualidade da água superficial destinada 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.
3. 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.
4. Parecer da ERRAN do Norte relativamente à viabilidade de afetação de áreas integradas na Reserva
Agrícola Nacional (RAN).
5. 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.
6. 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.
7. Alternativa de localização da estação de filtração para uma localização de menor exposição visual à
N314.
8. Sobreposição do traçado final do adutor principal e da sua faixa de proteção/servidão ao orto,
aferido 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
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ribeira Redonda das Olgas, tendo em consideração a área de trabalho para a sua
implementação/construção.
Em sede de autorização, deve ser verificada a:
9. Inclusão no caderno de encargos, nomeadamente através do plano de acompanhamento ambiental
da obra, de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as
medidas referentes ao Património Cultural.
10. Carta de condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse
cultural.
Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos,
cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada:
11. Ficha da luminária tipo, para as situações onde venha a ser implementada iluminação exterior.
A mesma deve acautelar 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.
12. Soluções de materiais a aplicar, no mínimo à camada de desgaste superficial, para a conceção dos
novos acessos e beneficiação dos existentes, que permitam 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. As soluções a apresentar devem ser mantidas durante a fase de exploração.
13. 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
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 deverão 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.
14. Proposta de “Projeto de Integração Paisagística da Barragem das Olgas (PIPBO)”, de acordo com
as seguintes orientações, dado que o apresentado no âmbito do procedimento de AIA não dá
resposta adequada e revela-se incipiente:
a. Ser elaborada por especialista em Paisagem/Arquiteto Paisagista reconhecidos nos
documentos;
b. Ser apresentado na qualidade de projeto de execução em documento autónomo, integrando
todas as peças desenhadas e escritas. Devem constar as seguintes: peças escritas - Memória
Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades, Plano e Cronograma de
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Manutenção; e peças desenhadas - Plano Geral, o Plano de Plantação, Plano de Sementeiras,
e Cortes e perfis;
c. A cartografia a apresentar deve representar graficamente as áreas a integrar e a recuperar
definidas com o rigor adequado;
d. Considerar 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. Prever 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. Prever 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 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
deverão ser, de todo, excluídas da proposta;
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 deverão apresentar portes já significativos, quer em
altura quer em dap/pap, sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deverá 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. Incluir 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. Prever 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.
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15. Apresentar soluções para o revestimento exterior de superfície do descarregador de superfície e de
fundo, nas situações passíveis da sua aplicação. As mesmas devem prever o revestimento exterior
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.
16. Apresentar 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.
No decurso da obra:
17. Apresentar um “Relatório de Acompanhamento da Obra” com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental
Paisagem.
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 diversos registos e deve permitir visualizar o local concreto da obra e a
respetiva envolvente.
Antes da conclusão da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos, cuja
aprovação determinará que a obra possa ser concluída:
18. 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.
Após a conclusão da obra
19. Apresentar 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”. A mesma deve ter
em consideração as seguintes orientações:
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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;
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.
Previamente ao início da fase de exploração, apresentar para análise e aprovação, os seguintes
elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa ser iniciada):
20. Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, nomeadamente
aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar.
21. 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
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 das fases de construção e de exploração,
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências em matéria de pós-avaliação.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL
Fase prévia à obra
GER1. Previamente ao início da obra deverá ser divulgado o período de execução previsto, através de
um painel informativo na entrada do local, que identifique igualmente o Projeto, o Proponente e contenha
um contacto para informações/sugestões.
GER2. 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.
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GER3. 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.
GER4. 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.
Fase de obra
GER5. Caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes
são considerados obstáculos à navegação aérea e deverão 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).
GER6. 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;
 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.
GER7. 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.
GER8. Devem ser respeitadas as condicionantes identificadas no Desenho 28 – Carta de
Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Sobrantes, do EIA.
GER9. 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.
GER10. 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.
GER11. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.
GER12. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos,
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
GER13. 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.
GER14. 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.
GER15. 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).
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GER16. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito.
GER17. 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.
GER18. 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.
GER19. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito
deve excluir as seguintes áreas:
 Áreas do domínio hídrico;
 Áreas inundáveis;
 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
 Perímetros de proteção de captações;
 Áreas classificadas da RAN ou da REN;
 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;
 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
 Áreas de ocupação agrícola;
 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
 Zonas de proteção do património;
 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.
GER20. 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).
GER21. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
GER22. 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.
GER23. 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.
GER24. 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.
GER25. 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.
GER26. 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.
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GER27. São proibidas queimas a céu aberto.
GER28. 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.
GER29. 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.
GER30. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
GER31. 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.
GER32. 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.
GER33. 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.
GER34. 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.
GER35. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afetados pelas obras de construção.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
131

RECURSOS HÍDRICOS
Fase de obra
RH1.
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.
RH2.
Sempre que houver um atravessamento de linhas de água por elementos de projeto, deve
minimizar-se o tempo de interrupção da circulação da água.
RH3.
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.
RH4.
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.
RH5.
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.
RH6.
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.
RH7.
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.
RH8.
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.
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Fases de obra e de exploração
RH9.
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.
Fase de exploração
RH10. 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
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.
Tabela 2 - Caudais para libertação a jusante de Barragem Redonda das Olgas.

Q (l/s)

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Média

1,00

7,00

7,00

27,00

27,00

27,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

RH11. Criação de sistemas de aviso de rega que promovam uma adequação dos volumes de rega às
necessidades hídricas das culturas – condução da rega.
RH12. Adequação dos procedimentos na rega por gravidade, no sentido de otimizar o volume de água
utilizado pelas plantas.
RH13. Adequação dos procedimentos na rega localizada, no sentido de otimizar o volume de água
utilizado pelas plantas.
RH14. 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.
RH15. Promover as boas práticas agrícolas, de modo a reduzir a carga de agroquímicos nos recursos
hídricos subterrâneos.
RH16. Sensibilização dos agricultores para a utilização controlada e devidamente sustentada de
fertilizantes e pesticidas.
GEOLOGIA
Fase de obra
GEO1. 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.
GEO2. 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.
GEO3. Efetuar a deposição dos materiais de empréstimo em aterros provisórios nas devidas condições
de estabilidade geotécnica, atendendo às características geológico-geotécnicas dos terrenos explorados.
GEO4. Aproveitamento ao máximo os materiais escavados, através da sua incorporação nos aterros da
própria obra, sempre que as características geotécnicas sejam compatíveis.
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USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Fases prévia à obra e de obra
USOT1. Não infraestruturar com o sistema de rega qualquer área pertencente ao Corredor Ecológico do
Rio Tua.
USOT2. Respeitar as figuras de ordenamento e servidões.
AFETAÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO (ZEP)ALTO DOURO VINHATEIRO (ADV)
Fases prévia à obra e de obra
ZEPADV1.
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.
ZEPADV2.
Se durante estes trabalhos se verificar a interferência com muros de pedra posta os
mesmos devem, sempre que possível, ser repostos.
ZEPADV3.
Garantir que os produtos de escavação excedentários são armazenados em local
adequado fora da ZEP do ADV e do ADV.
SOLOS
Fase de construção
SOL1. 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.
Fase de exploração
SOL2. 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.
SOL3. A rega por canhão deve ser sempre evitada.
SOL4. 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.
SISTEMAS ECOLÓGICOS
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de obra
ECO1. 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.
ECO2. 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.
ECO3. 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.
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ECO4. 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.
ECO5. No decorrer dos trabalhos de desmatação, deverá ser assegurada vigilância no local por forma a
prevenir eventuais incêndios resultantes dos trabalhos da empreitada.
ECO6. As ações de desmatamento devem cingir-se ao estritamente necessário à execução da obra.
ECO7. Sempre que possível, deve ser evitado o corte de árvores, nomeadamente na execução das
valas da adutora e condutas e nos acessos.
ECO8. 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.
ECO9. 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.
ECO10. 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 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.
ECO11. Evitar a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos.
ECO12. Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações.
ECO13. 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.
Fases de obra e de exploração
ECO14. 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.
ECO15. Reduzir a velocidade dos veículos e otimizar as passagens hidráulicas para permitirem a
passagem de fauna, com vista a evitar o atropelamento dos animais.
ECO16. Vigiar a colonização da área por espécies exóticas e invasoras.
ECO17. 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.
ECO18. 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.
ECO19. 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.
Fase de exploração
ECO20. 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.
ECO21. 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
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zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de água (galerias
ripícolas) e em zonas de vegetação autóctone.
ECO22. 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.
ECO23. 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.
ECO24. Sensibilizar os agricultores para a manutenção de cortinas arbóreas e arbustivas a ladear os
caminhos agrícolas, com vista à manutenção da biodiversidade florística.
ECO25. 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.
ECO26. Limitar as operações agrícolas ao período diurno, evitando a afetação/mortalidade de fauna em
repouso durante o período noturno.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
ECO27. 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.
SOCIOECONOMIA
Fase de construção
SE1.
A localização dos estaleiros de apoio à obra, bem como as áreas de depósito definitivo das
terras sobrantes, não podem ser instalados em:
a. Zonas habitacionais;
b. Propriedades em plena exploração, com rentabilidade económica.
AMBIENTE SONORO
Fase de obra
AS1.
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.
AS2.
Assegurar o bom estado dos equipamentos geradores de ruído, para que não seja emitido mais
ruído do que o necessário.
AS3.
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).
SAÚDE HUMANA
Fase de obra
SH1.
Garantir que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de saúde adequados e
proporcionais.
Fase de exploração
SH2.
Utilizar como sistema rega a gota-a-gota, em detrimento dos “center pivot”.
SH3.
Manter as culturas existentes, que têm resiliência face à escassez de água.
SH4.
Cumprir as boas práticas agrícolas e de gestão da água.
SH5.
Cumprir a faixa de proteção das principais linhas de água, não exercendo atividade agrícola e
garantindo a salvaguarda das espécies ripárias presentes.
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SH6.
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.
PAISAGEM
Fases prévia à obra e de obra
PAI1. 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.
PAI2. 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.
PAI3. 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.
PAI4. 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.
PAI5. 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, deverão ser protegidos através da instalação de
sinalização/vedações, a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação
física dos mesmos.
PAI6. 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.
PAI7. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar
o exposto na respetiva legislação em vigor.
Fase de obra
PAI8. 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.
PAI9. 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
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ocorre propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de
acondicionamento adequadas a cada uma destas.
PAI10. 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.
PAI11. 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
levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e
ventos.
PAI12. 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.
PAI13. 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.
PAI14. 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.
PAI15. A profundidade da decapagem da terra viva deverá 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.
PAI16. 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.
PAI17. 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.
PAI18. 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.
PAI19. 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.
PAI20. 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.
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PAI21. Implementar o “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)”, a apresentar e
objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
PAI22. Implementação do “Projeto de Integração Paisagística da Barragem das Olgas (PIRPBO)”, a
apresentar e objeto de aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo.
Fase de exploração
PAI23. 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.
PAI24. 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.
PAI25. 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.
PAI26. 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.
PATRIMÓNIO CULTURAL
Fases prévia à execução da obra e de obra
PAT1. A equipa de acompanhamento arqueológico deverá 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.
PAT2. 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.
PAT3. Antes do início da obra deverá ser elaborado pela equipa responsável pelo acompanhamento
arqueológico um plano de sinalização e vedação dos elementos patrimoniais de modo a salvaguardá-los,
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;
 Fr114 – Capela de São Domingos.
PAT4. Igualmente os sítios de arte rupestre Fr74a, Fraga da Serra, rocha 1 e Fr74b, Fraga da Serra,
rocha 2, antes do início da obra deverão ser vedados e sinalizados.
PAT5. As ocorrências de natureza arqueológica situadas na área de afetação direta do projeto,
deverão previamente à obra 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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PAT6. Os elementos patrimoniais edificados situados na área dos blocos de rega e inventariados pelo
EIA, caso se verifique a respetiva afetação direta, deverão ser objeto de elaboração de ficha com
memória descritiva e efetuado o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico.
PAT7. Para os elementos patrimoniais edificados que serão submersos pelo nível pleno de enchimento
da albufeira, elaborar ficha com memória descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e
fotográfico, 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;
 BrO22 - Levada 2 da Ribeira de Brunhais.
PAT8. Para o elemento patrimonial BrO 20, Quinta das Olgas, elaborar ficha com memória descritiva e
efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico.
PAT9. Sinalizar e vedar os elementos patrimoniais BrO11 e BrO18.
PAT10. 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) elaborar ficha com memória
descritiva e efetuar o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico, a saber:
 Fr1 – Forno de Secar Figos 1 de Ribeira Redonda;
 Fr12 – Casa 2 da Ribeira Redonda;
 Fr23 – Poço 1 da Ribeira Redonda;
 Fr51 – Poço de Valbom;
 Fr94 – Casa 8 da Cabreira;
 Fr99 – Poço do Fulhudo;
 Fr113 – Forno de Secar Figos e casa de Água d’Alte.
PAT11. 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.
PAT12. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada 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.
PAT13. Deve ser efetuado 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.
PAT14. Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser
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efetuada a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas
em que este apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida.
PAT15. 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 poderão
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras).
Fase de obra
PAT16. As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e
áreas de depósito ou de empréstimo.
PAT17. 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.
PAT18. Efetuar a prospeção seletiva por amostragem das áreas não prospetadas a serem reconvertidas
em regadio.
PAT19. 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.
PAT20. 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.
Fases de execução da obra e de exploração
PAT21. Para os elementos arqueológicos Fr32, Salgueiral, Sepultura 1 e FR33, Salgueiral, Sepultura 2,
deverá ser criado um perímetro de salvaguarda com 5 m, para proteção, quer durante a fase de
construção, quer de exploração.
Fase de exploração
PAT22. 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.
PAT23. 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.
PAT24. Neste modelo deverá 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.
PAT25. 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.
PAT26. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam
alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, deve ser assegurado o acompanhamento
arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de
construção, quando aplicáveis.
PAT27. 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,
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quando aplicáveis.
PAT28. 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.
Fase de desativação
PAT29. Durante a fase desativação do projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento
arqueológico.
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Fases prévia à execução da obra e de obra
AC1.
Implementar, sempre que possível, medidas de eficiência energética.
Fase de exploração
AC2.
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.
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
RECURSOS HÍDRICOS
A.

Aspetos transversais

A necessidade de pesquisa de pesticidas, específicos para a região do Aproveitamento Hidroagrícola,
deve-se 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 deverá 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.
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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

B.

Hora

Condições
meteorológicas

Método
analítico

Limite de
quantificação

Incerteza de
medição

Limite de
deteção

Parâmetro 1
(unidades)

……

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 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
PA2
PA3

Montante – ribeira de Brunhais
Montante – ribeira Vimeiro
Jusante – ribeira Redonda

PA4

Mais jusante – ribeira Redonda

77860,5; 183774,7
77678,88; 181493
76867,1; 183422,1
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

Microbiologia
Outros Poluentes
Elementos Biológicos
Elementos
Hidromorfológicos

Parâmetros
Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais
Hidrocarbonetos totais
Macroinvertebrados bentónicos
Fitobentos
Fauna Piscícola
River Habitat Survey *
Hidrologia

* somente nas estações de jusante.

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Unidades

Frequência

mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L PO4
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
mg/L
% sat O2
UFC/100mL
UFC/100mL
mg/L

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

Primavera

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381



C.

Periodicidade: anual.

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 deverá 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
PA2
PA3

Montante – ribeira de Brunhais
Montante – ribeira Vimeiro
Jusante – ribeira Redonda

PA4

Mais jusante – ribeira Redonda

77860,5;183774,7
77678,88;181493
76867,1;183422,1
Localização a definir – cerca de
4 km a jusante da albufeira

Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Parâmetros

Físico-químicos

Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Microbiologia
Outros Poluentes
Elementos Biológicos
Elementos
Hidromorfológicos

Escherichia Coli
Enterococos Intestinais
Hidrocarbonetos totais
Macroinvertebrados bentónicos
Fitobentos
Fauna Piscícola
River Habitat Survey *
Hidrologia

Unidades
mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L PO4
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
mg/L
% sat O2
UFC/100mL
UFC/100mL
mg/L

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

Primavera

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



D.

Periodicidade: anual.

Fase de exploração

Os princípios definidos para o programa de monitorização poderão ser objeto de revisão durante a sua
vigência, sempre que exista evolução das necessidades das utilizações ora existentes, concessão de
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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.
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
PA2
PA3

Montante – ribeira de Brunhais
Montante – ribeira Vimeiro
Jusante 1 – ribeira Redonda

PA4

Jusante 2 – ribeira Redonda

PA5

Jusante 3 – ribeira Redonda

77860,5;183774,7
77678,88;181493
76867,1;183422,1
Localização a definir – cerca de 4 km a
jusante da albufeira
Localização a definir de modo permitir
a otimização da monitorização do RCE
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Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Microbiologia

Parâmetros
Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Escherichia Coli

Unidades

Frequência

mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L PO4
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
mg/L
% sat O2
UFC/100mL
UFC/100mL
mg/L

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

Enterococos Intestinais
Hidrocarbonetos totais
Macroinvertebrados bentónicos***
Elementos Biológicos Fitobentos***
Fauna Piscícola ***
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.
Outros Poluentes
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Albufeira da barragem Redonda das Olgas – ponto central (amostra integrada)

D.2


Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Elementos Biológicos

Outros poluentes

Elementos de apoio

Parâmetros

Unidades

Alcalinidade Total
Azoto Amoniacal
Azoto Total
Carbono Orgânico Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Amoníaco
Profundidade de Secchi
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio
Perfil de Temperatura
Perfil de Oxigénio
Perfil de Taxa de saturação de oxigénio
Perfil de pH
Perfil de Condutividade
Clorofila a
Composição e quantificação fitoplantónica
Biovolume fitoplantónico
Alumínio (dissolvido e total)
Arsénio (dissolvido e total)
Cádmio (dissolvido e total)
Chumbo (dissolvido e total)
Zinco (dissolvido e total)
Cobre (dissolvido e total)
Crómio (dissolvido e total)
Ferro (dissolvido e total)
Lítio (dissolvido e total)
Manganês (dissolvido e total)
Níquel (dissolvido e total)
Sulfatos
Cloretos
Carbono Orgânico Dissolvido *
Dureza Total *
Cálcio dissolvido *
Magnésio dissolvido *
Sódio dissolvido *

mg/L CaCO3
mg/L NH4
mg/L N
mg/L C
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L P
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L NH3
m
mg/L
% sat
ºC
mg/L O2
% sat O2
Escala Sorensen
µS/cm a 20ºC
μg/L
mm3/L
µg/L Al
µg/L As
µg/L Cd
µg/L Pb
µg/L Zn
µg/L Cu
µg/L Cr
µg/L Fe
µg/L Li
µg/L Mg
µg/L Ni
mg/L SO4
mg/L Cl
mg/L C
mg/L CaCO3
mg/L Ca
mg/L Mg
mg/L Na

Frequência

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

* Aplicável apenas para a determinação de metais na forma dissolvida.

A monitorização deverá ser efetuada em amostra integrada em profundidade da zona eufótica da
albufeira. Os parâmetros oxigénio (mg/L O 2 e %saturação O2), pH e condutividade correspondem
a amostra subsuperficial.



Periodicidade: anual, durante os primeiros 3 anos; posteriormente, de 3 em 3 anos.
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D.3

Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel


Locais de monitorização
Pontos de amostragem

Descrição

Coordenadas (X;Y)

PQA1
PQA2
PQA3
PQA4

Montante – afluente do Tua
Jusante – afluente do Tua
Montante – ribeira da Cabreira
Jusante – ribeira Redonda

75770,40;185727,40
72879,05;186049,10
73049,82;180461,40
72000,20;184556,30
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Parâmetros a monitorizar e frequência de amostragem
Elementos

Físico-químicos

Parâmetros
Azoto Amoniacal
Azoto Total
CBO5
Condutividade a 20ºC
Fósforo Total
Fosfatos (Ortofosfatos)
Nitratos

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Unidades
mg/L NH4
mg/L N
mg/L O2
µS/cm a 20ºc
mg/L P
mg/L P O4
mg/L NO3

Frequência

Quatro amostragens por ano
outono; inverno e primavera)

(verão;
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Elementos

Parâmetros
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Temperatura
Sólidos Suspensos Totais
Taxa de saturação de oxigénio

Outros poluentes

Pesticidas/Substâncias individuais *

Salinidade

Sódio
Cálcio
Magnésio

Unidades

Frequência

mg/L NO2
mg/L O2
Escala Sorensen
ºC
mg/L
% sat O2

µg/L

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

mg/L Na
mg/L Ca
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 deverão incluir os períodos mais críticos, nomeadamente: a
primavera (época das migrações reprodutivas), o verão (escassez hídrica) e o outono (época de
recolonização e migração).
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Quadro 2 - Programa de Monitorização para avaliação da eficácia do RCE.
Período

Nos 2 primeiros anos

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;
 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 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
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Período

Programa de Monitorização
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 deverá 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.

Nos 3º, 4º, 5º e 6º anos

No 7º ano

Nos anos seguintes

 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;
 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.
 Medir, com registo em contínuo, os caudais ecológicos lançados no troço de jusante em
causa, da Barragem Redondas das Olgas;
 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;
 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).
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SISTEMAS ECOLÓGICOS - Habitats naturais
Este plano 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
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 poderão 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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Implantação do projeto

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3381

Localização do projeto face ao Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP)
[Fonte: EIA da "Barragem Redonda das Olgas"]
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ANEXO II

Pareceres das entidades consultadas

Parecer do Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)

Barragem Redonda das Olgas
Projeto de execução

Marina Barros

Anexos:

Secretariado DSGCC <dsgcc@imt-ip.pt>
25 de maio de 2021 12:46
Geral APA; Marina Barros
Solicitação de emissão de parecer específico Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental n.º 3381Projeto: Barragem Redonda das Olgas - Nº S025718-202104DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00191.2020#
070200169752186-APA-Barragem_Redonda_Das_Olgas-Parecer_específico.pdf

Importância:

Alta

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

REF – 070200169752186
Exma. Sra. Eng.ª Maria do Carmo Figueira,
Remete-se em anexo o ofício 070200169752186 para os devidos efeitos.
Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada em papel, de modo a reduzir os
respetivos consumos.
Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
Abril, na sua redação atual, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em
suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento
Com os melhores cumprimentos,
Direção de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Avenida Elias Garcia n.º 103, 1050 - 098 Lisboa
Telf. 808 20 12 12 Fax. 21 797 37 77

Pense bem: tem mesmo que imprimir este e-mail? Há cada vez menos árvores...

“A correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos
particulares, idêntico tratamento.” - Art.º 26.º do DL 135/99, de 22.04

De: Expediente Geral [mailto:geral@apambiente.pt]
Enviada: quinta-feira, 22 de Abril de 2021 14:57
Para: Imt Mail Geral; erran@drapnorte.gov.pt; recursos.geologicos@dgeg.gov.pt; DRCNF.Norte@icnf.pt
Cc: patricia.fale@dgeg.gov.pt; miguel.portugal@icnf.pt
Assunto: Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3381Projeto:
Barragem Redonda das Olgas - Nº S025718-202104-DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00191.2020#

Exmo/a. Sr/a.
Remete-se em anexo o ofício S025718-202104-DAIA.DAP para os efeitos aí
previstos.
Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada
em papel, de modo a reduzir os respetivos consumos.
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Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na sua redação atual, a correspondência
transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel,
devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico
tratamento.
Com os melhores Cumprimentos,
O secretariado do DAIA

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora
(+351) 214728200
apambiente.pt
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Enviado exclusivamente em formato
eletrónico para:
geral@apambiente.pt
marina.barros@apambiente.pt

Exma. Senhora
Eng.ª Maria do Carmo Figueira
Diretora do Departamento de Avaliação
Ambiental
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, n.º 9/9A
Zambujal – Alfragide
2610-124 Amadora

S/ Referência

S/ Comunicação

N/ Referência

Data

S025718-202104-DAIA.DAP
(Ref.ª IMT 070100168596493)

22.04.2021

070200169752186

25-05-2021

Assunto:

Solicitação de Parecer Específico
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3381
Projeto: Barragem Redonda das Olgas

Solicitando que seja relevado o facto de não ter sido possível remeter o parecer deste Instituto até
ao passado dia 12-05-2021, informa-se que, analisada a situação, apenas se identificaram vias
rodoviárias desclassificadas do Plano Rodoviário Nacional (PRN) na área considerada no projeto.
Ainda assim, podendo dar-se o caso de tais infraestruturas rodoviárias, embora desclassificadas,
não terem sido ainda transferidas para a gestão municipal, foi solicitado o parecer da
Infraestruturas de Portugal, SA.
Face à informação que foi prestada ao IMT, I.P., pode concluir-se que não existe qualquer via
inserida na Rede Rodoviária Nacional nas proximidades da área objeto de estudo, estando todas
as vias sob jurisdição municipal. Assim, e não sendo este instituto uma Entidade com
Responsabilidades Ambientais Específicas, considera-se não existir qualquer condicionante a
observar.
Com os melhores cumprimentos,

Pedro Silva Costa

Assinado de forma digital por Pedro Silva Costa
DN: cn=Pedro Silva Costa, o=Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I.P., ou=Diretor de Serviços de Gestão de
Contratos e Concessões, email=pcosta@imt-ip.pt, c=PT
Dados: 2021.05.25 11:03:21 +01'00'

Pedro Silva Costa
Diretor de Serviços
Gestão de Contratos e Concessões
(No uso das competências delegadas pelo Conselho Diretivo do IMT, I.P.,
nos termos do n.º 4 da Deliberação n.º 413-A/2020, de 9 de janeiro,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 31-03-2020)

DSGCC/PP
Sede: Avenida Elias Garcia, n.º 103,1050-098 Lisboa - Portugal
Tel. (351) 217 949 000 - Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt - www.imt-ip.pt
Contribuinte n.º 508 195 446

Marina Barros
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Anexos:

Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>
12 de maio de 2021 19:11
Geral APA; Marina Barros
FW: Solicitação de emissão de parecer específico - Processo de Avaliação de
Impacte Ambiental n.º 3381Projeto: Barragem Redonda das Olgas - Nº
S025718-202104-DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00191.2020#
S025718-202104-DAIA_DAP.pdf; Parecer DGEG AIA 3381 Barragem Redonda Olgas
mai 2021_signed.pdf

Exmos. Senhores
Na sequência do V. oficio referente à solicitação de emissão de parecer especifico sobre o processo de AIA nº 3381,
junto remetemos o parecer desta Direção-Geral relativo ao projeto Barragem Redonda das Olgas.
Com os melhores cumprimentos,
Leonor Sota
Coordenadora da equipa de SIG e Ordenamento

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

De: Expediente Geral <geral@apambiente.pt>
Enviada: 22 de abril de 2021 14:57
Para: imt@imt-ip.pt; erran@drapnorte.gov.pt; Recursos Geologicos (DGEG) <Recursos.Geologicos@dgeg.gov.pt>;
DRCNF.Norte@icnf.pt
Cc: Patricia Maria Fale (DGEG) <patricia.fale@dgeg.gov.pt>; miguel.portugal@icnf.pt
Assunto: Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3381Projeto:
Barragem Redonda das Olgas - Nº S025718-202104-DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00191.2020#
Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não
ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmo/a. Sr/a.
Remete-se em anexo o ofício S025718-202104-DAIA.DAP para os efeitos aí previstos.
Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada em papel, de modo a
reduzir os respetivos consumos.
Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22
de Abril, na sua redação atual, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da
trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico
tratamento.
Com os melhores Cumprimentos,
1

O secretariado do DAIA
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Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora
(+351) 214728200
apambiente.pt

2

S/ referência

Data

N/ referência

Data

S025718-202104-DAIA.DAP
22/04/2021

Assunto:

Solicitação de emissão de parecer específico
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3381
Projeto: Barragem Redonda das Olgas

Estando a decorrer o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao
projeto em epígrafe, solicita-se a V. Ex.ª a emissão de parecer específico sobre o
mesmo, no âmbito das competências atribuídas a essa entidade, ao abrigo do
disposto no n.º 11 do artigo 14.º 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.
Para o efeito, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico,
e o respetivo Aditamento podem ser consultados através da seguinte hiperligação:
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3381.
De forma a garantir o cumprimento dos prazos previstos no referido diploma legal,
solicita-se que o v/ parecer seja enviado a esta Agência até 12/05/2021, de modo a
poder integrar o parecer final a emitir pela respetiva Comissão de Avaliação. O envio
do v/ parecer deve ser feito preferencialmente por correio eletrónico para os
seguintes endereços: geral@apambiente.pt; marina.barros@apambiente.pt.
Mais se informa que a APA se encontra disponível para prestar todos os
esclarecimentos necessários neste âmbito, podendo para o efeito ser contactada a
técnica responsável pela coordenação deste processo, Eng.ª Marina Barros, através
do endereço eletrónico acima indicado.

Com os melhores cumprimentos,
P’ O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Nuno Lacasta

MCB

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 – 2610-124 Amadora
Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da Agência
Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira 9 – Zambujal – Alfragide
2610-124 Amadora

Sua referência:
S025718-202104-DAIA.DAP
22/04/2021

Processo:
126/SIGO/2021

Nossa referência:
DG/35/SIGO/21

Assunto: Emissão de parecer específico relativo ao processo de AIA nº 3381
Projeto Barragem Redonda das Olgas e aproveitamento hidroagrícola de Freixiel.
Proponente: Câmara Municipal de Vila Flor.
Local: Freguesias de Freixiel, Samões, União das freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, concelho de
Vila Flor, distrito de Bragança.

1.

Introdução

No âmbito do processo de AIA nº 3381, foi solicitado a esta Direção-Geral a emissão de um parecer específico
relativo ao projeto de execução e estudo de impacte ambiental da Barragem Redonda das Olgas e do
aproveitamento hidroagrícola de Freixiel, localizado no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança.
A barragem Redonda das Olgas integra o aproveitamento hidroagrícola de Freixiel, que irá permitir que um
conjunto de terrenos de aptidão agrícola venham a beneficiar de regadio. O perímetro de rega do Freixiel
enquadra-se no Programa Nacional de Regadios.
De acordo com o projeto de execução, o nível de pleno armazenamento (NPA) da albufeira foi fixado à cota
479,0, correspondendo a área inundada de 25 km2.
O projeto em análise integra as seguintes infraestruturas:
- a barragem Redonda das Olgas;
- um adutor enterrado com 4322 m de extensão;
- uma estação de filtração localizada a 1172 m a jusante da barragem;
- rede viária num total de 10,3 km de caminhos agrícolas a intervencionar.
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício
Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel.: 217 922 700/800
Linha Azul: 217 922 861
Email: geral@dgeg.gov.pt
www.dgeg.gov.pt

Área Norte:
Rua Direita do Viso, 120
4269 - 002 Porto
Telef.: 226 192 000

Área Centro:
Rua Câmara Pestana, 74
3030 - 163 Coimbra
Telef.: 239 700 200

Área Sul – Alentejo:
Zona Industrial de Almeirim,
lote 18
7005-639 Évora
Telef.: 266 750 450

Área Sul – Algarve:
Rua Prof. António Pinheiro e
Rosa, 1
8005 - 546 Faro
Telef.: 289 896 600

A obra envolverá ainda a construção das diferentes infraestruturas de apoio à construção do projeto.
O aproveitamento hidroagrícola de Freixiel desenvolve-se a cerca de 9 km (para poente) de Vila Flor,
integrando principalmente terrenos de várzeas nas proximidades das povoações de Freixiel e Vieiro, nas
margens da ribeira Redonda e outras linhas afluentes. A área a beneficiar é composta por uma rede gravítica,
com abastecimento de água sob pressão, que se organiza em dois blocos (Freixiel e Vieiro) com 570 ha.
Para a realização do aterro da barragem prevê-se ser necessário utilizar materiais de empréstimo,
provenientes de zonas potenciais de áreas de empréstimo , localizadas dentro da albufeira, de onde será
necessário retirar o volume total de 32685 m3 de terras.
Na documentação é ainda elencado um conjunto de impactes associados à realização do projeto.

2. Áreas setoriais
Apreciados os elementos disponibilizados no SIAIA (Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte
Ambiental), com base na informação geográfica constante no Sistema de Informação Geográfica da DGEG DGEGSIG (Fig. 1), salienta-se o seguinte no que diz respeita às áreas setoriais da competência desta DireçãoGeral:
2.1 Recursos energéticos
À data, a área abrangida pelo projeto em análise não interfere com infraestruturas elétricas e de
transporte/distribuição de gás natural licenciadas por esta entidade.
2.2 Recursos geológicos
No que se refere a depósitos minerais (minas) não existem direitos concedidos ou requeridos, à presente
data.
Relativamente às massas minerais não existe registo de pedreiras licenciadas pela DGEG. No entanto, o
licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é da responsabilidade das câmaras municipais pelo que recomenda
a consulta a essa entidade.
Quanto aos recursos hidrogeológicos ou geotérmicos, não existem recursos qualificados ou em vias de
qualificação na área afeta ao projeto em análise.

2/3

Legenda:
Área de estudo
Barragem

Fig. 1 – Recursos energéticos e recursos geológicos identificados na área do projeto
(Fonte: documentação do processo, DGEGSIG)

3. Conclusão
Tendo presente a documentação analisada relativamente ao projeto da Barragem Redonda das Olgas e
aproveitamento hidroagrícola de Freixiel, esta Direção-Geral nada tem a opor à pretensão no âmbito das
suas áreas de competência.

Com os melhores cumprimentos,
Assinado por : MARIA LEONOR CAMILO SOTA
Num. de Identificação: BI077426380
Data: 2021.05.12 08:42:47+01'00'

Leonor Sota.
Coordenadora da Equipa SIG e Ordenamento
(Despacho nº 49/2020, de 31/08/2020)
LS
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Marina Barros
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Departamento Reg. Conservação Natureza Biodiversidade (Norte)
<drcnbn@icnf.pt>
19 de maio de 2021 11:14
Geral APA; Marina Barros
Procedimento de AIA nº 3381
S-20909-2021_assinado.pdf

Exmºs Srs;

Por determinação do Senhor Diretor de Departamento, junto se envia ofício referência S-20909/2021 de
resposta ao solicitado por V.Exas, para o assunto em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos;
O Secretariado

Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade do Norte
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
Rua 1º Dezembro, 65, 4740-226 Esposende
T: +351 253 965 830
www.icnf.pt

1

Norte
Parque Florestal de Vila Real,
5000-567 VILA REAL

Agência Portuguesa do Ambiente
www.icnf.pt | rubus.icnf.pt

geral@apambiente.pt

gdp.norte@icnf.pt

marina.barros@apambiente.pt

259330400

vossa referência

nossa referência

nosso processo

Data

your reference

our reference

our process

Date

S025718-202104DAIA.DAP

S-020909/2021

P-019289/2021

2021-05-18

Assunto

Procedimento de AIA nº 3381

subject

Barragem Redonda das Olgas
Solicitação de parecer específico

Ex.mo(a) Senhor(a),

NIPC 510 342 647 | Em futuras comunicações referencie o nosso número de documento e/ou de processo

Em resposta ao pedido de parecer relativo ao assunto em epígrafe e depois de analisado o
respetivo processo, informa-se o seguinte:
A área prevista para o projeto, incluindo a barragem e o aproveitamento hidroagrícola de Freixiel,
não afeta nenhuma área protegida de âmbito nacional, estando a mais próxima, Parque Natural
do Douro Internacional, localizada a mais de 30 km de distância. Também não afeta áreas da Rede
Natura 2000, estando as mais próximas, a ZEC e a ZPE dos rios Sabor e Maçãs, a cerca de 17 km
de distância. Dadas as distâncias e o facto do projeto se localizar numa sub-bacia hidrográfica da
bacia do Douro que desagua a jusante destas áreas classificadas, não se prevê qualquer impacte
sobre as mesmas. A jusante do projeto também não existem áreas protegidas de âmbito nacional,
ou áreas da Rede Natura 2000, que possam ser afetadas pelo projeto. Também não há áreas
submetidas a Regime Florestal afetadas pelo projeto.
O projeto afeta o Parque Natural Regional do Tua e a Reserva da Biosfera da Meseta Ibérica, mas
considera-se que não cabe ao ICNF pronunciar-se sobre os impactos do projeto sobre essas áreas
classificadas, cabendo essa tarefa às entidades gestoras das mesmas e/ou à entidade com
assento na Comissão de Avaliação com responsabilidade sobre este tema, sem prejuízo de outro
entendimento que possa existir por parte da Autoridade de AIA.
A construção da barragem e o enchimento da respetiva albufeira implicarão a afetação de 10 ha
de habitats naturais, sendo 2,2 ha referentes ao habitat prioritário 6220 - Subestepes de
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. No entanto, este habitat é abundante na área de
estudo pelo que a percentagem afetada é muito baixa. O habitat com maior área afetada
corresponde ao habitat 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou
da Sedo albi-Veronicion dilleniie, e aquele que será proporcionalmente mais afetado será o 3130
- Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e/ou da
Isoëto-Nanojuncetea, em que a totalidade deste habitat detetado na área de estudo será
destruído pela barragem e albufeira. Na construção do adutor e das condutas serão afetados mais
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2,1 ha do habitat 6220 e 0,1 ha de outro habitat prioritário 91E0 - Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior e na rede viária mais 1,4 ha do habitat 6220. A maior área de
habitats prioritários a ser afetada pelo projeto corresponde ao habitat 6220 existente nos blocos
de rega, por via da conversão destes prados noutras culturas. No caso do habitat 91E0, a
destruição deste poderá ocorrer por via de limpezas ou desbastes que sejam realizadas nas
parcelas que marginam as linhas de água mas não é uma consequência direta do projeto. No
total, verifica-se que 19% do habitat 6220 detetado na área de estudo e 22% do habitat 91E0
serão afetados pelo projeto, embora neste ultimo caso a afetação seja de forma indireta e não
certa. Para além das situações referidas, não se espera grandes alterações nos blocos de rega
dado que os mesmos já estão na sua maioria ocupados por culturas agrícolas como olival,
amendoal ou vinha.
A destruição dos habitats que irá ocorrer na área da barragem, na albufeira, na estação de
filtração e nos blocos de rega não é minimizável e não será reversível. O mesmo não acontece
para a rede viária e para a adutora e condutas em que, por um lado, poderão existir alguns ajustes
que evitem o corte de vegetação mais relevante, nomeadamente árvores, e por outro, poderá
existir alguma recuperação da vegetação nos taludes das estradas e caminhos e sobre a adutora
e condutas enterradas. Apesar do projeto afetar habitats prioritários não se considera que essa
afetação seja significativa tendo em conta a abundância destes na zona.
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A destruição da vegetação será mais extensa na área da albufeira e da barragem, embora também
ocorra no traçado da adutora. No caso das condutas, prevê-se que a destruição de vegetação seja
mínimo dado que as mesmas se localizam maioritariamente em área agrícola. A destruição de
vegetação poderá provocar a mortalidade de fauna, nomeadamente de crias, se for realizada
durante a época de reprodução pelo que as desmatações deverão ser evitadas nesta época. Na
totalidade do projeto, estima-se a necessidade de abate de 127 sobreiros, espécie protegida cujo
corte ou abate necessita de autorização do ICNF. Não são contabilizadas as árvores de outras
espécies mas, sempre que seja possível, o corte das árvores deverá ser evitado. As árvores de
maior porte poderão conter ninhos de várias espécies de aves, nomeadamente de aves de rapina,
assim como poderão constituir locais de abrigo para morcegos (particularmente os sobreiros),
tanto em época de reprodução como de hibernação. O acompanhamento ambiental das
desmatações é essencial para identificar e evitar a mortalidade destes animais.
Não são ainda conhecidos os locais de implementação dos estaleiros e de depósito de
terras/inertes sendo recomendável que os mesmos se venham a localizar preferencialmente na
área inundável ou em áreas já intervencionadas.
O EIA faz referência à presença de 4 espécies da flora RELAPE cujo estatuto de ameaça foi avaliado
mas consideradas como não ameaçadas. O EIA não identifica os locais de presença destas
espécies nem a sua afetação pelo projeto. Uma vez que não são espécies ameaçadas, não se
considera que exista um impacto significativo caso venham a ser afetadas mas, sempre que
possível, deve ser evitada.
O EIA refere a presença de várias espécies exóticas invasoras na área do projeto. As intervenções
que serão realizadas poderão potenciar a disseminação destas espécies pelo que deverão ser
tomadas precauções que evitam o transporte de terras contaminadas, de propágulos e de
sementes destas plantas para outros locais.
Para a construção da barragem poderão ser utilizados explosivos, atividade que é altamente
perturbadora da fauna. Na área de projeto não está confirmada a presença de lobo-ibérico,
estando as alcateias conhecidas a mais de 10 km. No caso de ninhos de aves ameaçadas, o mais
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próximo conhecido, de Águia-de-Bonelli, localiza-se a cerca de 7 km do projeto. Não se prevê, por
isso, que estas espécies sejam afetadas pelo projeto mas a utilização de explosivos,
nomeadamente na época de reprodução, poderá causar uma perturbação significativa que leva
ao abandono dos territórios e das crias, com consequente morte das mesmas, de animais que
estejam a reproduzir-se nas proximidades. A utilização dos explosivos deverá ser utilizada,
preferencialmente, fora do período reprodutor e com a potência mínima necessária para a
intervenção pretendida.
A construção da barragem constituirá um efeito barreira à deslocação da fauna aquática. No
entanto, considerando que as nascentes das ribeiras que afluem à barragem se localizam a cerca
de 3,5 km para montante, que a ribeira Redonda seca frequentemente no verão e que não foram
detetados peixes em amostragens realizadas mais a jusante, não se considera que este efeito seja
significativo. Como tal, considera-se desnecessária a implantação de mecanismos de transposição
de fauna na barragem.
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É provável que a albufeira venha a ser povoada por espécies de peixes exóticas introduzidas por
mão humana, apesar de esta atividade ser sujeita a autorização pelo ICNF, ou proibida no caso de
espécies invasoras, de acordo com o Decreto-Lei nº 92/2019. Esta situação deverá ser impedida
para não potenciar a proliferação e expansão destas espécies, quer nesta bacia, quer
potencialmente noutras próximas servindo esta albufeira como fonte para disseminação destas
espécies para outros locais próximos, transportadas por pessoas menos informadas. A presença
destas espécies nesta albufeira poderá limitar a utilização da albufeira por anfíbios, répteis
(cágados) ou mesmo de algumas aves, mas por outro lado poderá potenciar a presença de
predadores piscívoros.
A construção de novos acessos irá aumentar a perturbação de áreas naturais e potenciar o
atropelamento de fauna. Os novos acessos localizam-se junto à barragem, nomeadamente o
restabelecimento de um caminho agrícola e o acesso à câmara de manobras de jusante, pelo que
o impacto da perturbação não será significativo. A restante rede viária, incluindo o acesso à
barragem, correspondem à beneficiação de caminhos já existentes pelo que o impacto dos
mesmos será reduzido. No que concerne ao atropelamento, o maior tráfego de veículos ocorrerá
durante a construção, perspetivando-se que o tráfego será reduzido durante a fase de
exploração. A redução da velocidade dos veículos e a otimização das passagens hidráulicas para
permitirem a passagem de fauna são medidas que poderão evitar o atropelamento dos animais.
A entrada em exploração da barragem irá provocar uma diminuição dos caudais na ribeira
Redonda situação que poderá 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 definição de um regime de caudais ecológicos adequados a
libertar pela barragem poderá minimizar estas situações. A proposta apresentada no EIA parece
adequada mas caberá à APA a sua aprovação. A diminuição da qualidade da água também poderá
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 deverá ocorrer atualmente mas poderá existir um acréscimo
decorrente da intensificação agrícola proporcionada pelo projeto pelo que deveriam existir ações
de formação para uma utilização racional destes produtos pelos agricultores, medida que já
consta do EIA.
O EIA não avaliou o possível impacto deste projeto sobre as medidas compensatórias
implementadas no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz-Tua. A MC7 – “Requalificação
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do rio Tua, do rio Tinhela e outros afluentes”, 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 Micro-reservas 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.
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O EIA também não faz uma avaliação dos impactos cumulativos deste projeto referindo que a
inclusão do Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel resolve o assunto. Esta assunção é incorreta
dado que o projeto, barragem e aproveitamento, pode ter impactos cumulativos com outros
projetos existentes na região, sendo necessário uma análise da interferência entre eles.
Um dos projetos com maiores implicações na região e com óbvias interferências com o projeto
em análise é o Aproveitamento Hidroelétrico de Foz-Tua (AHFT). A albufeira do AHFT abrange a
ribeira da Cabreira, isolando este curso de água para todas as espécies que sejam intolerantes
aos ambientes lênticos criados pela albufeira, nomeadamente para peixes autóctones. Os
projetos que incidem na bacia deste afluente poderão provocar o desaparecimento destas
populações de peixes dado a inexistência de conexões que permitam o repovoamento natural
desta linha de água. Conforme já referido anteriormente, a localização da barragem não incide
sobre um local de presença de peixes e a barreira criada não tem impacto significativo dada a
proximidade das nascentes das ribeiras afluentes. A alteração da quantidade e qualidade da água
da ribeira podem representar um perigo maior para estas populações que deverão ser minimizadas
através das medidas já referidas anteriormente. No geral, não se considera que o projeto
represente um impacto cumulativo significativo mas há alguma incerteza na questão da
qualidade da água que, refira-se, não é uma causa direta do projeto.
Outros projetos existentes na área que podem ter impactos cumulativos com este projeto são o
IC5 e as pedreiras existentes, nomeadamente uma em exploração a cerca de 2 km da barragem
e que, inclusive, irá fornecer materiais para o projeto. Tendo em conta que os blocos de rega já
são maioritariamente áreas agrícolas estabelecidas que não sofrerão alterações significativas e
que a área ocupada pela barragem é pequena, não se considera que possam existir impactos
cumulativos significativos com estes projetos, pese embora o facto de, na fase de construção da
barragem e adutor, a perturbação provocada pelo funcionamento destes projetos em simultâneo
poder ter algum impacto sobre a fauna existente na zona, que não se considera significativo. Após
a conclusão da obra, o nível de perturbação deverá voltar aos níveis atuais.
A recuperação prevista para as áreas intervencionadas prevê apenas a realização de
hidro-sementeiras com sementes de espécies autóctones. Concorda-se com esta intervenção
sem árvores dado que a maioria das áreas intervencionadas serão de pequena dimensão e a
maior área corresponde ao aterro da barragem. Nesta fase deve-se ter 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. Alerta-se apenas para o facto da espécie de
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Festuca referida no quadro 4.1 do volume 2 e da referida no anexo 1 desse volume serem
diferentes.
O EIA define um plano de monitorização de habitats naturais nas áreas dos blocos de rega, na
bacia da ribeira da Cabreira e no afluente do Tua que atravessa Vieiro. Uma vez que esta área
está incluída na área de monitorização do AHFT, o estabelecimento de novos planos de
monitorização deve ser coordenado entre ambos os promotores para evitar situações de
interferência.

Assim, considerando a dimensão e tipologia do projeto, o facto dos blocos de rega já existirem
como áreas agrícolas, a não afetação de áreas naturais de importância nacional e internacional,
a não afetação de forma significativa de valores naturais classificados e a existência de medidas
minimizadoras que podem mitigar os impactos identificados, o ICNF emite parecer favorável ao
projeto condicionado, ao cumprimento das seguintes medidas de minimização, para além das que
já estão definidas no EIA:
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1.

As desmatações 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;
2. Estas intervenções devem ter acompanhamento ambiental para identificar possíveis
situações de mortalidade de fauna e de impactos ambientais não previstos;
3. 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;
4. 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 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;
5. Os estaleiros e os depósitos de terras/inertes temporários ou definitivos, ou outras áreas
não definidos no projeto, devem ser preferencialmente implementados na futura área
inundável da albufeira ou em áreas já intervencionadas;
6. Sempre que possível, deve ser evitado o corte de árvores, nomeadamente na execução das
valas da adutora e condutas e nos acessos;
7. 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 deverão ser objeto de
decapagem da camada superficial do solo, até à profundidade onde se verifique a presença
de sementes/raízes no solo. Estas terras deverão ser eficazmente eliminadas e nunca
reutilizadas;
8. Os explosivos deve ser preferencialmente utilizados fora da época de reprodução (15 de
março a 30 de junho) e sempre na potência mínima necessária;
9. Deve existir informação em redor da albufeira, nos acessos, explicando o perigo das espécies
exóticas e referindo a necessidade de licença para introdução, e a proibição relativa a
espécies invasoras, de acordo com o Decreto-Lei nº 92/2019;
10. 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 deverá ser liso, em cimento ou outro material. Estas medidas tem por
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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.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor do Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade do Norte

Assinado por : DUARTE JOSÉ FARIA VILAR DE
FIGUEIREDO
Num. de Identificação: BI081074700
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Duarte Figueiredo
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