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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer técnico final do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) do "Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da 
Barragem do Alto Lindoso", 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), o Departamento de Recursos 
Hídricos (DRH, integrado na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - APA) e a Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), no âmbito das respetivas competências de licenciamento do projeto, comunicaram ao 
Departamento de Avaliação Ambiental da APA (APA/DAIA), que a documentação remetida pelo 
proponente (EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.) encontrava-se em condições para possibilitar a 
realização do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto do "Aproveitamento de 
caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso", 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 do "Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do 
Alto Lindoso", reporta-se à construção, junto da Barragem que se situa no Parque Nacional da Peneda-
Gerês, de uma central mini-hídrica com potência máxima total de 4,74 MW (duas turbinas de 2,37 MW de 
potência cada), visando o aproveitamento energético dos caudais ecológicos lançados através do 
Dispositivo de Lançamento de Caudais Ecológicos (DLCE) da Barragem do Alto Lindoso. Deste modo, 
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 Área sensível da tipologia prevista na alínea h), n.º 3, do 
Anexo II: 

3 — Indústria da energia 
h) Instalações para a produção de energia hidroelétrica 

AIA obrigatória: Todas exceto potência instalada ≤ 1 MW (…) 

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 3 de fevereiro de 2021, data em que se considerou estarem 
reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

Assim, através do ofício n.º S009063-202102-DAIA.DAP, de 16/02/2021, 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 Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS 
Norte). 

Assim, os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os 
seguintes: 
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• APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
• APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 
• APA/ARH Norte – Eng. Sérgio Fortuna 
• ICNF – Dr. Carlos Pedro Santos 
• DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho 
• LNEG – Dr. Carlos Meireles 
• CCDR Norte – Dr.ª Luisa Queirós 
• APA/DRH - Eng.ª Ana Telhado 
• DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa 
• ARS Norte – Eng.ª Gabriela Rodrigues 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de Novembro de 2020, é da responsabilidade da 
empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda. (MF&A), tendo sido elaborado entre 
março e agosto de 2019. É composto pelos seguintes volumes: 

• Resumo Não Técnico 
• Relatório Técnico 
• Anexos 

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

• EIA e RNT reformulados, datados de abril 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 do projeto relativo ao "Aproveitamento de caudais 
ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso", 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 
[Geologia; Sistemas Ecológicos; Património Cultural]. Foi ainda solicitada a reformulação do 
Resumo Não Técnico. 

• Declaração da conformidade do EIA a 20 de abril de 2021. 
• Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente a Aspetos Gerais e ao 

fator Sistemas Ecológicos. Esta informação foi apresentada em 7 de maio de 2021. 
• Solicitação de Parecer Externo à APA/DCLIMA, o qual foi analisado e integrado no presente 

Parecer, no âmbito da apreciação efetuada referente às Alterações Climáticas. 
• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de abril a 

8 de junho de 2021. 
• Face aos objetivos e localização do projeto e uma vez que as intervenções a realizar se localizam-

se num segmento não transfronteiriço do rio Lima, imediatamente a jusante da já existente 
barragem do Alto Lindoso e respetiva albufeira, não foi considerado necessário proceder à 
realização de diligências para consulta ao Reino de Espanha sobre o interesse em participar no 
procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

• Visita ao local, efetuada em 28 de maio de 2021, tendo estado presentes os representantes da 
CA (APA, ICNF, CCDR Norte, ARS Norte), da EDP, S.A., da empresa que elaborou o EIA e do 
projetista. 

• Análise técnica do EIA reformulado e respetiva informação 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 
− o ICNF sobre Sistemas Ecológicos 
− a DGPC sobre Património Cultural 
− o LNEG sobre Geologia 
− a CCDR Norte sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, Sócioeconomia 
− a APA/DRH sobre Aspetos Técnicos do projeto 
− a DGEG sobre Aspetos Técnicos do projeto 
− a ARS Norte sobre Saúde Humana 

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do mesmo. 

• 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, objetivos, localização e descrição do projeto, 4. Análise específica, 
5. Resultados da Consulta Pública, 6. Conclusão.  
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3. ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS, LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi fundamentalmente retirada dos elementos apresentados no 
âmbito do procedimento de AIA do projeto do "Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de 
energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso". 

Antecedentes 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, no rio Lima, está localizado numa zona sensível, o 
Parque Nacional da Peneda-Gerês e é composto por: 

• Barragem 
• Albufeira 
• Central subterrânea 
• Circuito hidráulico 
• Edifício de comando ligado à central 
• Subestação 

A barragem do Alto Lindoso, do tipo abóboda de dupla curvatura com 110 m de altura, entrou em 
exploração em 1992. Após a entrada em exploração, em 1997, e na sequência de estudos desenvolvidos 
para a determinação de caudais ecológicos, foi estabelecido um convénio entre o concessionário (EDP), o 
concedente (INAG1) e o ICN2 para o lançamento de um caudal designado de manutenção ecológica 
correspondente a 2 m3/s (valor que seria reduzido para 0,5 m3/s no período estival). Para o lançamento 
deste caudal foram colocadas na blindagem das descargas de fundo duas condutas (cuja capacidade 
máxima não excedia os 4 m3/s) como sendo o Dipositivo de Libertação do Caudal Ecológico (DLCE). 

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, foi assinado, em 2008, entre o Estado 
Português e a EDP, o Contrato de Concessão (CC) n.º 01/ENERGIA/INAG/2008 relativo à utilização dos 
recursos hídricos para captação das águas superficiais destinadas à produção de energia hidroelétrica no 
aproveitamento hidroelétrico do Alto Lindoso que, no seu Anexo III, impôs a obrigatoriedade da 
barragem libertar um regime de caudal ecológico (RCE) correspondente a 7 % do regime natural do rio 
conforme conta no quadro seguinte. 

 

 
Regime de caudais ecológicos (m3/s) 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

RCE do CC 1,5 3,5 5,3 6,8 7,6 6,8 4,1 2,9 1,6 0,8 0,5 0,7 

 

O mesmo contrato estabeleceu na cláusula 9ª, que a concessionária teria em regime exclusivo a 
utilização da infraestrutura hidráulica e o volume de água existente em cada momento na albufeira, 
incluindo o aproveitamento dos caudais ecológicos, para a produção de energia hidroelétrica. 

Apesar da barragem do Alto Lindoso dispor de um dispositivo de libertação de caudais ecológicos (DLCE), 
uma vez que o mesmo não tinha capacidade para descarregar toda a gama de caudais definida no CC 
como RCE, também aí ficou definido que a concessionária teria de proceder à descarga dos caudais 
máximos permitidos pelas tubagens existentes e de apresentar uma solução técnica que permitisse 
ultrapassar esta condicionante, de modo a cumprir o estabelecido no contrato. 

                                                 
1 Atualmente integrado na APA, I.P. 
2 Atual ICNF, I.P. 
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Para o cumprimento do CC foram estudadas e apresentadas diversas soluções técnicas para a instalação 
de um Dispositivo que permitisse a libertação de todas as gamas de caudais ecológicos (DLCE) 
estabelecidas no CC, tendo a APA, na qualidade de concedente, aprovado em 2018 o projeto de uma 
solução complementar ao DLCE existente, que iria funcionar em articulação com o sistema inicial e que 
corresponde a uma segunda derivação da conduta da descarga de fundo da margem esquerda. 

Tendo entrado em funcionamento no início de 2021 o DLCE complementar, atualmente a barragem do 
Alto Lindoso (Figura 1) dispõe de três dispositivos hidráulicos que, funcionando de modo articulado e 
complementar entre si, permitem assegurar a descarga de caudais ecológicos até 9,6 m3/s. O atual 
sistema de DLCE é composto por: 

• Duas condutas associadas às descargas de fundo (DLCE inicial) para o lançamento das gamas de 
caudais mais baixos de RCE (até 4 m3/s); 

• Uma derivação da descarga de fundo da margem esquerda (DLCE complementar com capacidade 
para descarregar 5,6 m3/s no NmE) equipada com um caudalímetro e controlado através de 
autómato. 

 

  
Figura 1 - Localização dos dispositivos existentes para a descarga do caudal ecológico. 

 

O projeto do DLCE complementar foi, segundo é referido, desenvolvido em articulação com o estudo 
preliminar da nova central mini-hídrica a construir para o aproveitamento energético dos caudais 
ecológicos. 

Justificação do projeto 

O aproveitamento dos caudais ecológicos libertados pela barragem do Alto Lindoso para produção de 
energia, enquadra-se nas condições estabelecidas no Contrato de Concessão n.º 01/ENERGIA/INAG/2008 
e segue os princípios estabelecidos pelo Estado Português de se promover a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis (instalação de uma potência total de 4,74 MW para uma produção de 
cerca de 15,65 GWh/ano). 
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Descrição do projeto 

O projeto relativo ao aproveitamento dos caudais ecológicos da barragem do Alto Lindoso para produção 
de energia compreende a construção de uma central hidroelétrica, imediatamente a jusante do 
paramento da barragem, entre os alinhamentos das duas descargas de fundo. Para instalação da Central 
será construído um edifício em betão, com 4 pisos e uma área interior de 17x10,6 m, onde serão 
instalados dois grupos geradores compostos por turbinas do tipo Francis de eixo horizontal com uma 
potência máxima de 2,37 MW, alternadores síncronos de potência unitária de 2,5 MVA e tensão de 
produção de 6 kV. 

De modo a proteger a Central dos caudais ecológicos descarregados pelo DLCE inicial (composto por duas 
tubagens derivadas das duas descargas de fundo), o projeto em avaliação prevê (Figura 2): 

• A reconfiguração do circuito proveniente da descarga de fundo da margem direita, desviando-o 
da zona de implantação da Central; 

• A inutilização do circuito inicial associado à descarga de fundo da margem esquerda; 
• A manutenção do DLCE complementar instalado na descarga da margem esquerda. 

 

 
Figura 2 

 

Segundo é referido, a reconfiguração do circuito da margem direita (nova conduta DN500 com 24 m de 
extensão) aumenta a capacidade de vazão de 2 m3/s para o NmE e de 3 m3/s para o NPA, que será 
conjugado com o DLCE complementar que foi instalado na margem esquerda e que terá uma capacidade 
máxima de 7,6 m3/s para o NmE e de 11,0 m3/s para o NPA, permitindo o cumprimento do RCE definido 
no Contrato de Concessão. 

A adução de caudais aos grupos geradores prevista no projeto em avaliação consiste na instalação de 
uma bifurcação a partir do circuito hidráulico do DLCE derivado da descarga de fundo da margem 
esquerda que, por sua vez, se irá ramificar em dois trechos de admissão aos grupos geradores conforme 
Figura 3. O comprimento total dos circuitos hidráulicos para ligação aos grupos 1 e 2 é de, 
respetivamente, 68 m e 59 m. 
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Figura 3 

 
A libertação do RCE será assegurada em permanência, quer em situação de exploração da Central mini-
hídrica, quer em situações de inoperacionalidade desta, sendo para o efeito instalado um autómato que 
controlará a Central mini-hídrica, o circuito da margem esquerda do DLCE e o circuito da margem direita 
do DLCE. 

No exterior da Central e numa plataforma a construir à cota 240 ficará a aparelhagem de 15 kV para 
ligação à rede, bem como o transformador dos grupos e o quadro de média tensão. A interligação da 
Central à Rede Nacional de Distribuição (RND) será feita a 15 kV, na linha LN TVD-CENTRAL (já 
existente), através de uma linha elétrica aérea com uma extensão de cerca de 70 m (Figura 4), que 
constitui o projeto complementar do Aproveitamento. 

O acesso à Central mini-hídrica poderá ser realizado através do elevador da barragem, até à cota 
(249,00), complementado com escadas de acesso até à cota (237,00). 

 

 
Figura 4 – Implantação da linha elétrica de ligação à Rede Nacional de Distribuição. 

[Fonte: EIA da "Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso"] 
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Fase de construção 

A fase de construção, com duração estimada de 16 meses, está prevista iniciar-se em abril de 2022 e 
compreende: 

• Instalação do estaleiro nas instalações da EDP junto à tomada de água do descarregador de 
cheias, localizado na margem direita, junto do coroamento da barragem; 

• Ensecagem da zona de trabalhos; 
• Reformulação do DLCE da margem direita; 
• Retirada da válvula do DLCE da margem esquerda e substituição por flange cega; 
• Escavação/preparação da fundação; 
• Construção do edifício da central; 
• Instalação de equipamentos mecânicos e elétricos; 
• Execução da linha de transmissão de energia; 
• Demolição parcial da ensecadeira canal. 

Segundo é referido, durante a instalação do DLCE complementar (que ocorreu em 2020) e de modo a 
permitir a minimização da perturbação do lançamento de caudal ecológico que a mesma inevitavelmente 
obrigava, foi necessário materializar uma solução provisória de desvio de caudal ecológico para jusante 
da área de trabalho, a qual compreendeu a instalação de uma tubagem rígida (DN 600) descendente até 
ao fundo da barragem e prolongada até local onde fosse possível o lançamento do caudal ecológico. 

A solução provisória que ainda não foi retirada, conjugada com o DLCE complementar, têm uma 
capacidade de vazão para o nível mínimo de exploração de 8,1 m3/s e permitem que durante a 
construção da central e reformulação do DLCE inicial seja mantida a libertação do RCE do contrato de 
concessão. 

O acesso principal para apoio à execução da obra será o coroamento da barragem, prevendo-se o uso de 
uma grua torre que será localizada no coroamento da barragem, com a sua implantação a garantir a 
circulação alternada de veículos. Pontualmente, para apoio aos trabalhos e descida de equipamentos de 
maiores dimensões, será utilizada uma auto grua, também estabilizada no coroamento da barragem. 

O acesso pedonal à zona da obra é possível, quer pela margem direita quer pela margem esquerda, com 
recurso a escadarias dispostas nas encostas ao longo da ligação com a estrutura da barragem. 
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4. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 
Climáticas); Geomorfologia, Geologia e Sismicidade; Hidrogeologia; Recursos Hídricos Superficiais; Solos e 
Ocupação do Solo; Sistemas Ecológicos; Qualidade do Ar; Gestão de Resíduos; Património Arqueológico, 
Arquitetónico e Etnográfico; Socioeconomia; Paisagem; Saúde Humana. Foi ainda efetuada a Análise de 
Risco. 

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 para apoio à tomada de 
decisão os Sistemas Ecológicos, os Recursos Hídricos e o Ordenamento do Território, assim como as 
questões identificadas referentes aos aspetos técnicos do projeto. Consideram-se ainda como relevantes 
os restantes fatores objeto de análise. 

 

4.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

O projeto do "Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do 
Alto Lindoso", objeto da presente avaliação, enquadra-se no Contrato de Concessão (CC) 
n.º 01/ENERGIA/INAG/2008. O RCE definido no CC pode ser sujeito a alteração em função dos resultados 
da monitorização prevista realizar para o efeito, tendo presente o objetivo da massa de água a jusante 
atingir o bom potencial ecológico. 

No âmbito deste mesmo contrato foi implementado, e entrou em funcionamento no início de 2021, um 
Dispositivo de Libertação caudais ecológicos complementar às tubagens existentes na barragem para a 
descarga de caudais ecológicos, uma vez que as mesmas não tinham capacidade de vazão suficiente para 
assegurar a descarga do RCE definido no CC. 

O projeto apresentado objeto da presente avaliação prevê alterar os DLCE existentes atualmente, 
anulando a tubagem associada à descarga de fundo da margem esquerda e desviando a tubagem 
associada à descarga de fundo da margem direita, que irá funcionar em articulação com o DLCE 
complementar e a Central mini hídrica. 

Embora estas estruturas tenham no seu conjunto capacidade de vazão suficiente para assegurar a 
descarga das diferentes gamas de caudais do RCE definido no CC, haverá uma diminuição da capacidade 
de vazão existente atualmente e quando ainda estão a decorrer os programas de monitorização do RCE, 
que podem ditar a necessidade de serem adotadas medidas e/ou de se rever o RCE. Assim sendo, o 
projeto de aproveitamento dos caudais ecológicos para produção de energia elétrica tem de ser 
desenvolvido sem que coloque em causa todas as funcionalidades já implementadas no dispositivo de 
lançamento de RCE. 

Pese embora o EIA referir que o projeto, por se inserir no leito e margens do rio Lima, necessita a 
requisição obrigatória de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), tal fato não se afigura correto 
porquanto a intervenção proposta está enquadrada num Contrato de Concessão para utilização das águas 
superficiais. 

Acresce que, tal como se encontra formulado o projeto, a sua viabilidade em termos de licenciamento 
depende da obtenção de um dos elementos previstos no artigo 5.º-A do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 
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de agosto, na sua atual redação, para a obtenção de capacidade de injeção na Rede Elétrica De Serviço 
Público (RESP) da energia produzida, situação que até ao momento não se encontra acautelada. 

Por outro lado, não poderá ser aplicado ao projeto em apreço o previsto no n.º 3 do artigo 4.º do referido 
diploma, que define que: 

"Artigo 4.º - Condição de exercício 
(…) 
3 — A instalação em centro eletroprodutor já existente de novas unidades de produção que 
utilizem diversa fonte primária, ainda que se mantenha a potência de injeção na rede 
atribuída na licença de produção preexistente, está sujeita à obtenção de licença de 
produção e de exploração autónomas que serão averbadas à licença do centro 
eletroprodutor.” 

Uma vez que a hipótese formulada corresponde à instalação de uma unidade de produção hídrica num 
centro electroprodutor atualmente constituído por uma unidade de produção hídrica, verifica-se que não 
é cumprido o requisito de utilização de fonte primária de energia diversa. 

Assim, a utilização desta via de “hibridização” não se constitui como uma forma válida de concretizar o 
projeto em avaliação. 

 

4.2. RECURSOS HÍDRICOS 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Recursos hídricos superficiais 

A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Lima, na Região Hidrográfica do Minho e Lima 
(RH1), na massa de água fortemente modificada rio Lima a jusante da barragem do Alto Lindoso (HMWB 
- Jusante B. Alto Lindoso (PT01LIM0032)) que possui um comprimento longitudinal do troço do rio de 
10,381 km até ao regolfo da albufeira de Touvedo. Resultado das pressões que foram identificadas 
(alteração hidrológica criada pela barragem e captação para produção de energia), a massa de água a 
afetar pelo projeto em avaliação (PT01LIM0032) foi classificada no PGRH RH1 – 2.º ciclo com o estado 
global inferior a bom. 

Neste trecho, o vale do rio Lima é delimitado pela serra do Soajo, a norte, e pela serra Amarela, a sul. 
Trata-se de uma zona de relevo acidentado, com declives pronunciados e uma rede hidrográfica de 
grande densidade. O rio desenvolve-se num leito encaixado de substrato granítico, com vertentes 
íngremes em ambas as margens, onde os afloramentos graníticos alternam com manchas de vegetação 
arbustiva ou arbórea. 

As alterações hidromorfológicas verificadas na massa de água estão associadas à barragem do Alto 
Lindoso que, tendo criado uma barreira ao escoamento natural, alterou o regime de escoamento natural 
e o transporte sólido. Para minimizar o impacte criado pela exploração da central hidroelétrica (cuja 
descarga ocorre a jusante), a barragem do Alto Lindoso tem descarregado um regime de caudais 
ecológicos, cujo valor máximo estava condicionado à capacidade de vazão dos dispositivos instalados (até 
4 m3/s). 

Segundo o PGRH RH1 – 2.º ciclo, a implementação e monitorização do regime de caudais ecológicos foi 
uma das medidas prevista para melhorar o estado da massa de água, devendo este regime ser ajustado, 
até essa massa de água atingir o bom estado. 
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Evolução previsível na ausência de projeto 

A não concretização do projeto, agora em análise, não irá alterar a evolução prevista para o estado da 
massa de água, que se perspetiva que melhore com a possibilidade de ser lançado o RCE do CC. 

 

A.2. Recursos hídricos subterrâneos 

A área de estudo integra-se na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima 
(PTA0x2RH1_ZV2006), com uma área de 1445,58 km2. Esta massa de água integra-se no Maciço 
Hespérico que é constituído, essencialmente, por um substrato rochoso de idade paleozoica relacionado 
com o orógeno Varisco. 

Conforme referido, do ponto de vista geológico, na área ocupada pela central mini-hídrica a unidade 
geológica identificada corresponde a granitos de duas micas, de grão médio a grosseiro, por vezes 
porfiroide, exibindo normalmente deformação expressa por uma foliação relacionada com a 3ª fase da 
deformação varisca. A alteração superficial é, em regra, desenvolvida, permitindo a formação de solos 
residuais. A fracturação destas rochas é por vezes bastante acentuada. 

Qualidade 

No que respeita à rede de monitorização da qualidade da água, o ponto de água subterrânea com 
informação disponível, situa-se a quase 6 km para noroeste, com o número de inventário 17/N1 (AF26), 
em Soajo, que corresponde a um furo vertical, à cota 548 m, com uma profundidade de perfuração e 
entubamento de 100 m, com dados de qualidade até ao ano 2017. A litologia em toda a profundidade 
corresponde a granito. 

No PGRH RH1 (2.º ciclo), a disponibilidade hídrica considerada para esta massa de água é de 143,33 hm3 
ou 0,21 hm3/(km2/ano), considerando alta heterogeneidade do meio. 

A avaliação do estado das massas de água subterrâneas de acordo com a DQA (Diretiva Quadro da Água) 
engloba a avaliação do estado quantitativo e do estado químico. De acordo com o PGRH RH1 – 2.º Ciclo 
de Planeamento (2016-2021), no que respeita ao estado quantitativo, a massa de água subterrânea 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima (PTA0x2RH1_ZV2006), apresenta um Bom Estado 
Quantitativo e um Bom Estado Químico. Desta forma, o estado global desta massa de água corresponde 
a Bom. 

Na área de estudo não foram identificadas captações de água subterrânea. 

De acordo com a litologia da massa de água, rochas granitoides, pode concluir-se que a vulnerabilidade a 
poluição é baixa. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Recursos hídricos superficiais 

Fase de construção 

Na fase de construção, uma vez que o projeto será concretizado numa área já intervencionada, os 
impactes serão negligenciáveis ao nível do regime hidrológico. 

Uma vez que o estaleiro se localizara numa área já intervencionada, não são esperados impactes com 
significado pela sua implantação. 

A descarga acidental de efluentes domésticos e industriais não tratados e outros focos de poluição 
resultantes do funcionamento do estaleiro poderá ser minimizada se forem consideradas as medidas de 
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minimização propostas. Estas eventuais ocorrências poderão determinar impactes negativos, os quais 
terão significado variável em função das quantidades e das substâncias envolvidas. 

Tendo em conta o descrito, o impacte relativo a esta atividade, considera-se negativo, pouco significativo, 
de magnitude reduzida, direto, temporário, local, imediato e reversível. 

Durante a fase de construção da Central mini-hídrica, o regime de caudais ecológicos será respeitado, 
criando-se, para esse efeito, condições de ensecamento na zona de trabalhos e o encaminhamento dos 
caudais ecológicos lançados através do DLCE complementar e da solução provisória que foi instalada para 
a construção deste dispositivo que continuará em operação enquanto decorrer a construção do projeto 
em avaliação, sendo a restituição da água efetuada no mesmo local do rio onde é restituída atualmente. 

Considerando que a intervenção se vai realizar numa zona muito próxima da barragem e que o caudal 
ecológico libertado será garantido, não se perspetivam impactes diretos nem indiretos na zona de pesca. 

As obras a executar, nomeadamente a escavação/preparação da fundação e a construção do edifício da 
Central, com recurso a sistemas de cofragem, armaduras moldadas e betão, embora não interfiram 
diretamente no curso de água, podem ser responsáveis por um aumento de partículas e eventuais 
contaminantes de obra a jusante. A utilização de meios mecânicos poderá potenciar o risco de 
contaminação do curso de água, em caso de ocorrência de derrames de óleos ou combustíveis. Estas 
atividades serão circunscritas ao local da obra, pelo que é expectável que o impacte embora negativo, 
seja pouco significativo, de magnitude reduzida, direto, temporário, imediato e reversível. 

Os impactes decorrentes da execução da linha de transmissão de energia, com reduzida extensão (cerca 
de 70 m) e apenas com a construção de um único apoio, atravessando uma zona já intervencionada, 
consideram-se pouco significativos. 

A demolição parcial da ensecadeira e canal poderá influenciar a qualidade da água, podendo ocorrer o 
arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação no curso de água. Esta atividade irá 
realizar-se com recurso a equipamentos adequados de demolição de betão, o que potencia o risco de 
contaminação dos recursos hídricos e que, em caso de acidente com óleos ou combustíveis promoverá a 
ocorrência de impactes temporários, negativos, pouco significativos a significativos, de magnitude 
reduzida, diretos, provável, local, imediato e reversível. 

De modo geral, os impactes avaliados estão relacionados com a qualidade da água, não se prevendo 
alterações do regime hidrológico ou impactes significativos relacionados com o uso consumptivo de água. 

Fase de exploração 

O projeto em avaliação não interfere com o regime de exploração da barragem do Alto Lindoso, nem com 
a libertação do RCE definido no CC, uma vez que as alterações introduzidas no DLCE asseguram uma 
secção de vazão até 7,6 m3/s para o NmE. 

O aumento dos caudais ecológicos libertados, de forma a cumprir o contrato de concessão, sendo um 
impacte positivo, muito significativo, de magnitude moderada, direto, permanente, certo, regional, 
imediato e reversível, uma vez que contribui para melhorar o estado da MAFM (Massa de Água 
Fortemente Modificada) e minimizar o impacte da alteração do regime hidrológico criado com a 
barragem, não é no entanto consequência do projeto em avaliação, uma vez que resultou da instalação 
de um DLCE complementar. 

Prevendo este projeto a inutilização do circuito inicial associado à descarga de fundo da margem 
esquerda e, consequentemente, uma redução da atual capacidade de descarga de caudais ecológicos, 
esta alteração impede que se possa aumentar a descarga do caudal ecológico, caso os resultados do 
programa de monitorização dos caudais ecológicos assim o indiquem, para que a massa de água possa 
atingir o bom potencial ecológico. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3408 

Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso 
Projeto de execução 

13 

 

B.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Fase de construção 

Não se prevê a afetação de áreas com especial interesse hidrogeológico, áreas com contrato de 
prospeção e pesquisa de águas minerais ou captações de águas minerais. 

Relativamente à qualidade da água, os impactes esperados prendem-se com a possível contaminação dos 
recursos hídricos subterrâneos por derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros agentes 
contaminantes, devido aos recursos e maquinaria envolvida. Estes impactes negativos são, contudo, 
incertos, e a fraca permeabilidade do substrato rochoso leva a que, a ocorrerem, serão locais, pouco 
significativos e de magnitude reduzida. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração os impactes sobre este fator prendem-se com as ações de manutenção, que 
poderão conduzir a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos por derrames acidentais de óleos, 
combustíveis ou outros agentes contaminantes. As formações rochosas correspondem a granitos 
sintectónicos que não exibem potencial hidrogeológico elevado. Mais uma vez, considera-se que a fraca 
permeabilidade do substrato rochoso leva a que estes impactes, a ocorrerem, serão incertos, locais e 
pouco significativos. 

 

B.3. Impactes cumulativos 

No caso em análise, não se considera que existam impactes cumulativos sobre os recursos hídricos. 

 

C. Medidas de minimização 

Considera-se que devem ser cumpridas as seguintes medidas de minimização: 

• Incluir barreiras para retenção de sedimentos a jusante da área afeta à construção; 
• Não utilizar o caudal ecológico descarregado para outros fins; 

Devem ser ainda implementadas as seguintes medidas de minimização preconizadas no EIA. 

C.1. Medidas gerais 

Fase de construção 

MFC.11 - O estaleiro deve ter em conta a localização definida tendo em atenção as condicionantes 
definidas na Planta de Condicionantes do Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Previamente ao início da obra, devem ser apresentados para análise e aprovação, os locais 
previstos para deposição dos materiais sobrantes resultantes da obra. 

MFC.14 - O estaleiro e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e 
meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, 
nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. Deverão ser impermeabilizadas e 
com drenagem eficaz, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos. 

MFC.27 - 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. 
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MFC.31 - Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito 
deve excluir as seguintes áreas: 

• Linhas de água; 
• Captações de águas subterrâneas; 
• Áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

MFC.43 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos a 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 as normas relativas a emissão de ruido. 

MFC.46 - Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de 
sistemas de drenagem de águas pluviais. 

MFC.48 - As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas 
em oficinas licenciadas e, caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e 
combustíveis, devem ser previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer 
derrame. 

MFC.53 - 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 
provisoria, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

MFC.57 - Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 
acordo com a legislação em vigor designadamente a recolha em tanques ou fossas estanques e 
posteriormente encaminhados para tratamento. 

MFC.58 - A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros 
produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 
equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

MFC.59 - Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se 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. 

 

C.1. Medidas específicas 

Fase de construção 

MFC.68 - No caso de ocorrência de descargas acidentais de materiais poluentes para o meio aquático ou 
para o próprio solo, deverão ser tomadas medidas imediatas de contenção e de reparação do 
dano, prevista no Plano de Emergência Ambiental do PGA, assim como avisadas imediatamente 
as entidades responsáveis. 

MFC.71 - Durante a fase de construção o regime de caudais ecológicos deverá ser respeitado, criando-se, 
para esse efeito, condições de ensecamento necessárias à execução da obra e para o 
encaminhamento dos caudais lançados pelo atual dispositivo de libertação de caudais 
ecológicos, que continuará em operação. 
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D. Conclusão 

Tendo em conta as características do projeto foram avaliados os impactes previstos e ainda definidas as 
recomendações e medidas de mitigação ambiental com vista à minimização ou potenciação desses 
impactes. 

Em termos globais de avaliação de impactes, pode destacar-se, na maioria, a ocorrência de impactes 
negativos, pouco significativos e, em grande parte, mitigáveis pela aplicação das medidas de minimização 
propostas. 

Face ao exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável ao projeto, condicionado à 
concretização das medidas de minimização previstas. 

 

4.3. GEOLOGIA 

A. Caracterização da situação de referência 

Geologia, Geomorfologia e Recursos minerais 

Relativamente à Geomorfologia, a área enquadra-se no relevo característico do Minho Ocidental, 
particularmente o setor oriental, marcado por um mosaico complexo de blocos, resultante da conjugação 
de vários fatores: i) conjuntos de falhas, escalonadas, com movimentações essencialmente verticais; ii) a 
litologia e iii) a meteorização provocada pelo clima atlântico que degrada as diversas superfícies de 
aplanamento, dificultando a sua leitura. 

Destaca-se, nesta região, o forte condicionamento tectónico dos vales dos rios, de orientação ENE-WSW, 
como é o caso do rio Lima. Tal como em todos os rios do Minho Ocidental, o rio Lima apresenta dois 
setores distintos no seu curso. Um oriental, onde se enquadra a área de projeto, marcado por forte 
encaixe, com os rios a entalharem gargantas profundas com centenas de metros, e um setor ocidental, 
em que os rios correm quase rés do solo, com amplos vales de fundo plano e vertentes abruptas. 

A fisionomia do relevo no setor da barragem, revela a existência de: 1) níveis culminantes das montanhas 
interiores, com altitudes que ultrapassam os 1400 m, como a Serra da Peneda, a norte, e serra do Gerês, 
mais a sul, já no interflúvio dos rios Lima e Cávado; 2) níveis culminantes das montanhas do Minho 
Ocidental, como é o caso das Serra do Soajo e Amarela, quer a norte quer a sul do rio Lima. A povoação 
do Soajo situa-se na plataforma culminante desta montanha (Ferreira, 2004). 

No enquadramento geoestrutural do Noroeste Peninsular, a área do projeto situa-se na Zona Galiza Trás-
os-Montes, caracterizada pela presença de unidades parautóctones e alóctones, carreadas sobre o 
conjunto de unidades autóctones da Zona Centro Ibérica, em consequência da colisão continental 
ocorrida há cerca de 300 Ma. 

De acordo com a informação contida na Folha 1-D Arcos de Valdevez, à escala 1: 50 000, da Carta 
Geológica de Portugal, Serviços Geológicos de Portugal, de 1985, atualizada pela informação mais 
recente, expressa na Folha 1 da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000 e notícias explicativas 
de 1989 e 1992, respetivamente, na área do projeto há a destacar as seguintes litologias: 
metassedimentos e rochas metamórficas do parautóctone da Unidade do Minho Central e Ocidental. 
Regionalmente e de modo sintético, esta unidade é descrita como sendo constituída por xistos negros 
(ampelitosos), liditos, xistos cinzentos, por vezes gresosos, quartzitos, skarnitos e metarenitos. É-lhe 
atribuída uma idade Silúrico provável. 

Na área do projeto são descritos metapelitos com intercalações de quartzitos e liditos. A presença de 
minerais de metamorfismo, como andaluzite e cordierite, é frequente devido à afetação destes 
metassedimentos pelas intrusões graníticas variscas. No local ocorrem os seguintes tipos de granitos: 1) 
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associados aos granitos sintectónicos relativamente à fase de F3 varisca, como é o granito de Lindoso 
(granito de grão médio, duas micas) e o granito da Serra Amarela (granito de grão médio a grosseiro, de 
duas micas); 2) associados aos granitos tardi a pós-orogénicos, como é o caso do Granito do Gerês, um 
granito porfiroide, de grão grosseiro a médio, biotítico. Há depois um conjunto tardivarisco de filões 
hidrotermais e ígneos, nomeadamente, filões de quartzo, pegmatitos e aplitopegmatitos e, mais tardios, 
provavelmente alpinos, filões de rochas básicas, lamprofíricas. 

No que respeita à Neotectónica, há a destacar na região, duas falhas ativas tardi-variscas: a falha de 
Monte-Chão e, para leste, a importante falha ativa Verín-Régua-Penacova que, a par da falha Bragança-
Vilariça-Manteigas, têm, atualmente, atividade sísmica significativa. No entanto, assume-se que, na 
construção da barragem de Alto Lindoso, estes aspetos foram com certeza devidamente equacionados e 
investigados nos trabalhos de geologia de engenharia e de geotecnia então realizados, e que eventuais 
falhas ativas locais já teriam sido detetadas, usando cartografia de maior escala. 

Em relação ao enquadramento sísmico, o território português está sujeito a dois tipos de sismos: 
interplaca, isto é, na região de fronteiras de placas, como é o caso da falha Açores – Gibraltar, no limite 
das placas tectónicas Africana e Euroasiática; intraplaca, devidos a movimentos de falhas ativas dentro do 
Maciço Ibérico, integrante da placa tectónica Euroasiática. De acordo com a ANPC (2014), o Norte do 
País, onde se localiza a área de projeto, é uma zona de reduzida suscetibilidade sísmica. A intensidade 
sísmica máxima observada - escala de Mercalli modificada (1956), incluindo a sismicidade histórica e atual 
– é de grau VI de intensidade (bastante forte), mas localizando-se numa área de baixa suscetibilidade de 
risco sísmico. Em Portugal Continental, a Intensidade Sísmica Máxima, varia entre o grau V (forte) e grau 
X (destruidor), de acordo com o IPMA (2018). No entanto, a zona contígua da Galiza foi recentemente 
incorporada no Mapa de Perigosidade Sísmica de Espanha, como área em que é previsível a ocorrência de 
sismos de intensidade igual ou superior a VII para um período de retorno de 500 anos. 

Em relação aos recursos minerais e de acordo com o site da DGEG não há interferência do projeto com 
áreas de Prospeção e Pesquisa de minerais, áreas de Concessão Mineira ou áreas Cativas. Nas 
proximidades da área de projeto, há a assinalar, cerca de 700 m a norte, a antiga concessão mineira do 
Carvalhal, onde foi explorada volframite em filões hidrotermais de quartzo. 

Quanto ao património geológico da envolvente deste projeto, nomeadamente para o concelho de Arcos 
de Valdevez, foi realizado um estudo e inventariação do património geológico deste concelho solicitado 
pela respetiva Câmara Municipal ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Nas proximidades da 
área do projeto (Figura 5), estão assinalados dois geossítios com os números de inventário n.º 68 – 
Barragem do Lindoso, dobramentos nos metassedimentos; tipologias: geológico/tectónico; (Coordenadas 
ao Ponto Central, M= -5822,07; P=245400,14), e n.º 78 - volframite em filões de quartzo; tipologias: 
geológico/mineralógico/mineiro (antiga concessão mineira do Carvalhal; (coordenadas ao Ponto Central, 
M= -5862,35; P=245523,01). 
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Figura 5 - Localização da área do projeto (quadrado verde) e 

a localização dos geossítios (círculo vermelho). 
Pormenor da Carta Geológica Simplificada do Concelho de Arcos de Valdevez – Património Geológico. 

Revisão e processamento de: N. Ferreira, S. Machado, E. Marques, A. Pereira, LNEG, 2016). 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Tanto na Geologia como na Geomorfologia, os principais impactes ocorrerão na fase de construção do 
projeto, os quais sendo negativos, serão reduzidos e pouco significativos, dado que corresponde a uma 
intervenção numa estrutura já existente, a barragem do Alto Lindoso. 

 

C. Conclusão 

Face ao exposto, no que concerne ao fator Geologia e resultante da análise efetuada, considera-se poder 
ser emitido parecer favorável à concretização do projeto em causa. 

 

4.4. USOS DO SOLO; ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO; SÓCIOECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Ordenamento do território e Uso do Solo 

O projeto insere-se na Zona de Proteção do Sítio do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, numa 
zona artificializada, decorrente das intervenções a que foi sujeita aquando da construção da barragem. 

Esta Zona de Proteção corresponde à área subconcessionada à EDP Produção pela via do Contrato de 
Concessão n.º 01/ENERGIA/INAG/2008, encontrando-se todos os terrenos que a integram atribuídos à 
exploração do aproveitamento, onde já se encontram outras infraestruturas. 

No que respeita à ocupação do solo na envolvente próxima da área destinada à nova Central mini-hídrica, 
destacam-se as áreas artificializadas, como as estruturas associadas à barragem do Alto Lindoso e a 
própria barragem. Verifica-se também a presença do rio Lima e respetiva vegetação ribeirinha, embora 
esta se encontre pouco estruturada. Na margem direita do rio salientam-se os matos com folhosas 
dispersas e na margem esquerda sobressaem os povoamentos de folhosas, com maior densidade. 
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Toda a área a intervencionar, as instalações provisórias destinadas a estaleiro e à realização de trabalhos 
preparatórios e acessórios incidem, na sua totalidade, sobre espaços artificializados, integrados nas 
instalações da EDP. 

O local de realização do projeto, porque se sobrepõe à linha de água, designadamente sobre o leito do rio 
Lima, no próprio paramento da barragem e no espaço que lhe está imediatamente a jusante, afeta 
diretamente área do Domínio Hídrico que lhe está associado, bem como da Reserva Ecológica Nacional 
(REN), encontrando-se sujeito às pronúncias das respetivas tutelas – APA e CCDR-N. Numa escala mais 
alargada, toda esta área se insere em Rede Natura 2000, particularmente no Sítio PTCON0001 (Serra do 
Gerês) e na Zona Especial de Proteção PTZPE0001, espaço de jurisdição do ICNF. 

A área de intervenção para concretização do projeto insere-se em espaços abrangidos pelos seguintes 
planos, programas e instrumentos de gestão territorial: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
• Plano Rodoviário Nacional (PRN) 
• Plano Nacional da Água (PNA) 
• Plano Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM) 
• Plano de Gestão da Região Hidrográfica RH1 - PGBH Minho-Lima 
• Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) 
• Plano Setorial Rede Natura 2000 
• Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG) 
• Plano de Ordenamento das Albufeiras do Touvedo e Alto Lindoso (POATAL) 
• Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponte da Barca 
• Plano Diretor Municipal (PDM) de Arcos de Valdevez 
• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Ponte da Barca 
• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Arcos de Valdevez 

Não se reconhecem quaisquer conflitos ou incompatibilidades na realização do projeto com o estabelecido 
pelos instrumentos de gestão enunciados, exceto com o POPNPG. 

Relativamente à interferência com a REN, o projeto possui enquadramento nas ações compatíveis com os 
valores que a REN visa proteger, constantes da alínea f) do ponto II do Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação atribuída pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, 
encontrando-se sujeita a comunicação prévia e à pronúncia do ICNF no âmbito do n.º 1 do artigo 24.º. 
Atendendo à citada pronúncia desfavorável por parte desta entidade, a comunicação prévia está impedida 
de ser aceite pela CCDR-N, sendo a realização do projeto considerada interdita nos termos do artigo 20.º 
do mesmo regime. 

 

A.2. Socioeconomia 

A barragem localiza-se no concelho de Ponte da Barca, freguesia de Lindoso (margem esquerda do rio 
Lima) e concelho de Arcos de Valdevez, freguesia de Soajo (margem direita do rio Lima). 

De acordo com o Relatório Síntese do EIA, entre 2011 e o ano de 2017, os concelhos de Ponte da Barca e 
Arcos de Valdevez registaram um decréscimo de população de cerca de -6,4 % e -7,5 %, respetivamente. 
Segundo os dados do INE, em 2017 estes concelhos apresentavam 11 287 e 21 144 residentes, 
respetivamente, e uma densidade populacional de 62 e 47,2 hab/km2. 

No período 2001-2011, de acordo com os Censos 2011, nas freguesias onde se insere o projeto, 
verificou-se uma diminuição da população residente. A qualificação académica, revela uma população 
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pouco qualificada, em que aproximadamente 56 % da população do concelho de Ponte da Barca e 62 % 
da população do concelho de Arcos de Valdevez, apresentam formação igual ou inferior ao 1º ciclo. 

De acordo com os dados disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 2018, a 
população desempregada registada pelo IEFP nos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez eram 
em média, ao longo do ano, de 264,1 e 492,2 habitantes, respetivamente. 

Com base nos Anuários Estatísticos das Regiões Norte, em 2017 os concelhos de Ponte da Barca e de 
Arcos de Valdevez tinham 1 295 e 2 714 empresas em atividade, respetivamente. 

Relativamente à área estudo, esta é caracterizada por ser uma área com caraterísticas rurais. 
Os aglomerados populacionais mais próximos são Lindoso e Paradela. O acesso faz-se a partir da estrada 
EN 304-1, Lindoso-Cidadelhe, margem esquerda do rio Lima, a estrada EN 203 Cidadelhe-Ponte da Barca, 
margem esquerda do rio Lima e a estrada M530, Pardela-Ermelo, margem direita do rio Lima. 

Existem ainda as estradas de acesso ao coroamento da barragem do Alto Lindoso, tanto da margem 
esquerda como da margem direita. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização 

B.1. Uso do Solo 

Seguindo metodologias genérica e específica de identificação de impactes que se considera adequadas às 
circunstâncias, para o presente fator, de acordo com o EIA, os únicos impactes que se esperam, e 
considerados pouco significativos, para os solos e ocupação do solo, serão os decorrentes dos trabalhos 
de escavação e aterro, da movimentação de materiais e equipamentos e da remoção de escombro que 
poderão levar à compactação dos solos, mas que não provocarão uma alteração significativa das suas 
características. 

Estes impactes, restritos às áreas de intervenção, classificam-se como negativos, diretos, certos e de 
magnitude reduzida. Sendo irreversíveis, permanentes e pouco significativos na área efetivamente 
ocupada pelas novas infraestruturas, temporários e pouco significativos nas restantes áreas a intervir. 

Está ainda prevista a eventual possibilidade de se verificar impactes decorrentes da poluição do solo em 
resultado de derrames acidentais de óleos e combustíveis. Mas poderá minimizar-se a probabilidade da 
sua ocorrência e a gravidade dos seus efeitos, se forem consideradas as medidas de minimização 
propostas. Estas eventuais ocorrências poderão determinar impactes negativos, os quais terão significado 
variável em função das quantidades e das substâncias envolvidas. 

De acordo com o EIA, não se esperam impactes significativos na fase de exploração, face aos impactes já 
identificados para a barragem do Alto Lindoso, numa zona já de si artificializada sob influência da 
barragem existente. 

Concluindo, atendendo à diminuta área de intervenção, bem como às características da mesma 
(encontrando-se todos os terrenos que a integram atribuídos à exploração do Aproveitamento, onde já se 
encontram outras infraestruturas), não se esperam, com a nova Central mini-hídrica, novos impactes 
significativos ou o agravamento da situação existente no Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, 
ao nível dos solos e ocupação do solo. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3408 

Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso 
Projeto de execução 

20 

B.2. Socioeconomia 

Fase de construção 

Os impactes associados à fase de construção trarão alguns efeitos positivos, ainda que pouco 
significativos, resultantes da criação de postos de trabalho e da dinamização da economia local/regional. 
Estima-se que o número de trabalhadores, de entre os vários empreiteiros (construção civil, 
eletromecânica, equipa de transporte, montagem), equipas de fiscalização, dono de obra, 
acompanhamento ambiental e arqueológico, seja cerca de 30 trabalhadores, em média, atendendo a que 
é expectável que grande parte da mão-de-obra seja obtida por trabalhadores já afetos ao empreiteiro 
responsável pela construção, ou seja, os novos postos de trabalho deverão ser em número reduzido. 
Considera-se este impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito regional, certo, 
temporário (duração da obra), reversível, imediato e direto. 

É expectável a ocorrência de impactes negativos durante o processo construtivo do Aproveitamento. 
Estes impactes estarão sobretudo relacionados com o incómodo que as ações associadas à obra poderão 
gerar nas populações afetadas, como é o caso dos habitantes e trabalhadores das povoações mais 
próximas da área de estudo (Lindoso e Paradela), através de algum condicionamento do trânsito devido 
às perturbações que se preveem principalmente para as estradas que vão dar à barragem do Alto 
Lindoso, destacando-se o acesso principal para apoio à execução da obra que será o coroamento da 
barragem, prevendo-se que nesta via seja instalada uma grua torre. 

Em geral, existirá um ligeiro aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos 
à obra e nas vias de comunicação, conduzindo a um aumento de emissões de poluentes para atmosfera, 
assim como de ruído. Este impacte é considerado negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, 
de âmbito local, certo, temporário, reversível, imediato e direto. 

As operações atrás referidas conduzirão a um natural aumento da circulação de máquinas e veículos 
afetos às obras que poderão deteriorar esta via, afetando a sua utilização normal pelas populações locais. 
O aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra conduzirá a constrangimentos no fluxo de 
tráfego, pela deslocação lenta que lhes é característica, com implicações nos padrões de mobilidade. Este 
impacte é considerado negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito local, certo, 
temporário, reversível, imediato e direto. 

Fase de exploração 

A produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis deste aproveitamento é considerada um 
impacte positivo, mas face à sua dimensão, é pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, 
permanente, de âmbito nacional, tendo em conta que contribuirá para diminuir a atual dependência que 
Portugal tem do exterior no que respeita ao fornecimento de combustíveis fosseis para a produção de 
eletricidade. 

 

C. Medidas de minimização; Monitorização 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

C.1. Socioeconomia 

Consideram-se adequadas as medidas de minimização gerais e especificas para o fator ambiental 
Socioeconomia previstas no EIA, sendo as especificas as seguintes: 
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Fase de construção 

MFC.94 - Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 
perturbação. 

MFC.95 - Criar áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados, de modo a 
reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais das obras. 

MFC.96 - Afixar, junto dos locais das obras, informação acerca das ações de construção bem como 
a respetiva calendarização, de forma a informar as pessoas que habitam e frequentam as 
zonas mais afetadas pela obra. 

MFC.97 - A circulação nas vias que atravessam as localidades deverá ser efetuada a velocidade 
muito reduzida. 

MFC.98 - Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

MFC.99 - Avisar as populações que habitam e frequentam as zonas mais afetadas pela obra, sobre 
qual a calendarização da obra, sobretudo para evitar constrangimentos devido à maior 
circulação de veículos. 

 

D. Conclusão 

Face ao exposto, no que concerne ao estabelecido nos instrumentos de gestão territorial existentes, 
verifica-se a incompatibilidade do projeto com o definido nos artigos 7.º e 20.º do POPNPG (Plano de 
Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês). 

Por outro lado, não sendo expectáveis impactes negativos significativos na qualidade de vida da 
população com a implementação do presente projeto, considerando que o mesmo contribui para o 
combate às Alterações Climáticas, uma vez que promove a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis fosseis para produção de energia, e por outro lado, 
contribui para o cumprimento dos objetivos nacionais de produção de energia elétrica através da 
utilização de fontes renováveis, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao presente 
projeto, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização gerais e especificas identificadas na 
presente apreciação técnica. 

 

4.5. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A. Caracterização da situação de referência; Identificação e avaliação de impactes 

O projeto apresentado abrange uma pequena área localizada junto à barragem do Alto Lindoso 
concentrando-se as intervenções preconizadas em 3 locais: no leito do rio Lima junto à barragem do Alto 
Lindoso; no coroamento da barragem e junto à tomada de água; na Subestação. 

A central mini-hídrica será construída no leito do rio Lima, junto à base da barragem, numa zona muito 
rochosa e sem vegetação, conforme se pode verificar na Foto 1. 
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Foto 1 - Local de implementação da Mini-hídrica entre os dispositivos de descarga do caudal ecológico. 

 

O desvio do lançamento do caudal ecológico do lado direito já foi realizado, com a colocação de uma 
tubagem provisória que permite a descarga do caudal ecológico a jusante da ensecadeira existente. Esta 
tubagem foi implementada na margem direita, afetando apenas zonas rochosas (Foto 2). 

 

 
Foto 2 – Desvio do dispositivo de libertação do caudal ecológico do lado direito (tubo). 

 

No dispositivo do lado esquerdo já está implementada a válvula que permitirá estabelecer a ligação à 
futura central, não estando previstas mais intervenções na margem do rio. Para a construção da central, 
será realizada a escavação na área ocupada por esta. Esta intervenção será realizada a seco, esvaziando 
a água que se encontra entre a barragem e a ensecadeira existente (Foto 3), podendo levar à morte dos 
organismos que se encontram nesta área. Para evitar esse impacte, todos os peixes devem ser 
previamente capturados antes do esvaziamento total desta área e libertados a jusante da ensecadeira. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3408 

Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso 
Projeto de execução 

23 

 
Foto 3 – Ensecadeira a demolir. 

 

De acordo com o EIA, o material escavado será retirado do local e colocado em local apropriado. 
No entanto, na visita ao local, foi referido que parte ou a totalidade do material poderia ser utilizado para 
encher alguns fundões do rio localizados logo a jusante da central. 

As escavações deverão ser realizadas com recurso a máquinas, mas também poderão ser utilizados 
explosivos. As cargas explosivas a utilizar devem ser as mínimas necessárias, de modo a evitar a projeção 
de fragmentos e a diminuir o impacte sonoro. Na demolição da ensecadeira existente também serão 
utilizados os mesmos processos pelo que devem ser tomados os mesmos cuidados. A realização das 
escavações e a demolição da ensecadeira poderá potenciar o arrastamento de materiais para jusante do 
rio, afetando a galeria ripícola e os organismos aquáticos, nomeadamente se ocorrerem chuvas fortes 
durante o período de obra, pese embora o facto da existência da barragem logo a montante não permitir 
a constituição de um caudal de rio elevado, uma vez que as descargas de cheias não ocorrem neste local. 
A colocação de barreiras que impeçam esse arrastamento e a retirada dos materiais, logo que estes 
estejam disponíveis, poderão prevenir e minimizar este impacte. 

Todas estas intervenções irão gerar ruído que poderá provocar a perturbação da fauna. No entanto, este 
deverá ficar maioritariamente contido no vale do rio e muito próximo ao local das obras, tendo em conta 
a profundidade e encaixe do vale, a existência da barragem a montante e o facto de a jusante o rio fazer 
uma curva para a direita. Poderão ser afetados alguns animais que utilizem esta zona do vale, sendo mais 
problemático se a perturbação ocorrer no período de reprodução, mas não são conhecidas espécies 
ameaçadas que possam ser afetadas. 

No dia da visita ao local foi observado um casal de Águias-de-asa-redonda (Buteo buteo) no local, 
Andorinhões (Apus apus) e vários passeriformes, não tendo nenhuma das espécies estatuto de ameaça. 
Desconhece-se o local de criação das Águias-de-asa-redonda, mas os Andorinhões e várias Andorinhas 
(Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum, Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris) parecem 
nidificar na própria barragem. Apesar de poderem vir a ser afetadas pelas obras, a habituação destas 
espécies à presença do homem permite supor que a afetação não será significativa. O ninho conhecido 
de uma ave de rapina ameaçada localizado mais próximo do projeto (Águia-real), situa-se a cerca de 
3,7 km, pelo que não se considera que seja afetado pelas obras. 

As alcateias de lobo designadas “Amarela” e “Soajo” são as alcateias conhecidas mais próximas do 
projeto, mas estão localizadas a mais de 6 km deste, não se considerando que sejam afetadas pelas 
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obras. No entanto, verifica-se a presença confirmada de lobos a menos de 1 km do projeto, pelo que as 
obras poderão provocar o afastamento destes animais, não se considerando, contudo, que seja uma 
afetação significativa. 

As intervenções previstas não afetam áreas cobertas pela espécie invasora Erigeron karvinskianus, mas 
mesmo que isso possa acontecer, não se prevê nenhum efeito significativo uma vez que a espécie já 
ocupa a totalidade das encostas do vale. Contudo, o transporte de materiais escavados ou os resultantes 
da demolição da ensecadeira, para outros locais, poderá potenciar a disseminação desta espécie pelo 
transporte de sementes depositados nas rochas ou na estrutura da ensecadeira. Assim, é recomendável 
que os materiais escavados sejam depositados na mesma área onde foram escavados, desde que isso 
não represente uma condicionante para o projeto ou uma alteração significativa da topografia das 
margens com riscos e erosão para jusante. Se transportados para outro local, juntamente com os 
resíduos de demolição, deve ser garantido que todos estes materiais não contribuem para a propagação 
da espécie, depositando-os em local adequado e aprovado e preferencialmente em profundidade (mais 
de 3 m). 

A jusante da ensecadeira, existem núcleos de galeria ripícola constituída pelo habitat natural prioritário 
91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus Excelsior -, um núcleo da espécie de briófito 
Hygrohypnum ochraceum e muitos outros organismos aquáticos que dependem de um caudal adequado 
do rio. A manutenção dos caudais ecológicos durante a realização da obra é imprescindível para evitar a 
afetação destas comunidades. 

No que se refere às intervenções a realizar no coroamento da barragem e junto à tomada de água, estas 
referem-se à implementação da grua e dos estaleiros. Afetam apenas áreas já artificializadas, ocupadas 
com betão e com alcatrão. A movimentação de máquinas e pessoas nestas áreas irá provocar alguma 
perturbação mas não se conhecem espécies ameaçadas próximas que possam ser afetadas de forma 
significativa. É provável que a montagem e funcionamento da grua venha a condicionar a ocupação da 
barragem pelos andorinhões e andorinhas, podendo provocar o abandono dos ninhos e a mortalidade das 
crias se este equipamento for montado já depois de iniciada a reprodução destas espécies. Para evitar 
esta situação, a mesma deverá ser montada entre outubro e março. 

A presença de um grande número de pessoas, de máquinas e de produtos associados à obra irá gerar um 
grande número de resíduos que poderão ter impactes no terreno e no rio Lima, se não forem 
devidamente contidos, recolhidos e tratados. Existe também o risco de propagação de incêndios que deve 
ser acautelado. Assim, deve ser estabelecido um sistema de recolha de lixos e de prevenção de acidentes 
ambientais e deve ser ministrada formação adequada ao pessoal para evitar estas situações. 

A ligação elétrica à rede de distribuição será assegurada, na maior parte do seu traçado, por cabo isolado 
a 15 kV, que percorrerá as galerias da barragem até à subestação e por valas subterrâneas existentes 
nesta, não se prevendo a ocorrência de impactes sobre os sistemas ecológicos. Apenas o troço final da 
ligação será realizada ao ar livre: primeiro num troço com uma dezena de metros junto a uma parede 
rochosa existente na subestação e que permite a ligação ao posto de seccionamento a construir e, 
posteriormente, deste até um apoio a instalar que permite a passagem a linha aérea com ligação ao 
apoio de uma linha elétrica já existente. Embora o apoio existente se localize nas instalações da EDP, a 
justificação para esta escolha de traçado, em vez de uma ligação mais direta ao apoio, prende-se com a 
necessidade de criar um posto de seccionamento acessível à E-REDES, gestora do sistema elétrico de 
distribuição. 

O local de construção do posto de seccionamento, na berma da estrada e junto à vedação, não afetará 
espécies da flora ou da fauna ameaçadas, não se prevendo impactes ambientais significativos. O traçado 
exterior em cabo isolado também não irá originar impactes significativos. Já o cabo aéreo é suscetível de 
gerar impactes negativos, dada a possibilidade de colisão ou de eletrocussão de aves. A linha aérea terá 
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uma extensão de 70 m e embora atravesse exclusivamente a área da subestação, isso não impede que a 
mesma possa constituir um risco para a avifauna. A linha está inserida numa “Área Crítica” para a 
avifauna, conforme definido no “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna” (ICNF, 2019). Na 
proximidade desta área, no rio Lima, existem antigos locais de nidificação de aves de rapina ameaçadas 
que, eventualmente, podem vir a ser ocupados de novo. Assim, considera-se que devem ser 
implementadas as medidas de minimização de linhas elétricas preconizadas no Manual, no que se refere 
à minimização da eletrocussão e da colisão. 

Com a conclusão das obras, os estaleiros e equipamentos devem ser retirados, devendo ser garantido a 
remoção total de todos os resíduos. Uma vez que as intervenções ocorrem em zonas rochosas e em áreas 
artificializadas, não será necessário proceder a nenhuma recuperação ambiental destas áreas. 

Na fase de exploração do projeto, não se prevê a existência de impactes ambientais significativos desde 
que sejam cumpridos os caudais ecológicos estabelecidos e mantidas as medidas de minimização da linha 
elétrica. 

O projeto está totalmente abrangido pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), pela Zona de 
Especial Conservação (ZEC) da Peneda-Gerês (PTCON0001) e pela Zona de Proteção Especial (ZPE) da 
Serra do Gerês (PTZPE0002). Pela tipologia e extensão do projeto, e de acordo com o que já foi referido 
antes, não se considera que o projeto irá gerar impactes ambientais significativos para os valores naturais 
que ocorrem nas Áreas Sensíveis citadas, não sendo expectável uma afetação da integridade destas. 

No que se refere ao Plano de Ordenamento do PNPG (POPNPG), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 11-A/2011, de 4 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10-A/2011, de 
5 de abril, verifica-se que o projeto está inserido em duas categorias diferentes: Área de Proteção 
complementar do tipo I (PCI) e Área de Proteção complementar do tipo II (PCII). As obras a realizar no 
leito do rio, o posto de seccionamento e a linha elétrica estão em PCII, enquanto os estaleiros e a grua 
estão em PCI. 

O artigo 18.º do Regulamento do POPNPG, que estabelece as regras a aplicar nas áreas de PCI, nada 
refere sobre a instalação de estaleiros e de equipamentos. Sendo estas instalações provisórias, não se 
considera que estejam abrangidos por este articulado, não sendo por isso proibidas. No que se refere ao 
artigo 20.º, relativo às áreas em PCII, o n.º 1 refere que as novas obras de construção apenas podem ser 
autorizadas desde que cumpram determinados fins. Analisados os fins definidos, verifica-se que a 
construção da mini-hídrica não se enquadra em nenhum dos objetivos definidos nas alíneas do n.º 1 do 
artigo 20.º, pelo que não poderá ser autorizada. 

Para além desta situação, verifica-se que o artigo 7.º do Regulamento já citado proíbe a instalação em 
toda a área do PNPG de infraestruturas de produção de energia elétrica, com exceção de infraestruturas 
hídricas em sistema de microprodução ou no troço já artificializado do rio Cávado. A mini-hídrica proposta 
localiza-se no rio Lima, pelo que não está abrangida pela exceção relativa ao rio Cávado. No que se refere 
à microprodução, tendo em contas as alterações legislativas entretanto ocorridas, foi realizada uma 
análise jurídica que considerou o seguinte: 

O art.º 7.º, al. d), do Regulamento do POPNPG, aprovado pela RCM n.º 11-A/2011, de 4-II, 
proíbe a instalação em toda a área do PNPG de infraestruturas de produção de energia elétrica, 
com exceção, entre outras, de infraestruturas hídricas em sistema de microprodução. 
Das definições constantes do art.º 4.º do mesmo Regulamento não consta a definição de 
microprodução, uma vez que essa definição constava já de legislação especial que não era 
necessário repetir. Essa legislação especial era, à época, o DL n.º 363/2007, de 2-XI, alterado 
pela Lei n.º 67-A/2007, de 31-XII, e pelo DL n.º 118-A/2010, de 25-X, que no seu art.º 2.º, al. 
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m), depois de no art.º 1.º contextualizar que unidades de microprodução são instalações de 
pequena potência para a produção de eletricidade, especifica que essas unidades de 
microprodução – ou de grupo I – podem produzir uma potência máxima de 5,75 kW para injetar 
na rede elétrica. 
Quando da entrada em vigor do POPNPG existia já o conceito de unidade de miniprodução, 
explanado no n.º 2 do art.º 1.º do DL n.º 34/2011, de 8-III, como sendo a instalação para 
produção de eletricidade que injeta na rede elétrica uma potência igual ou inferior a 250 kW e 
superior a 5,75 kW (potência máxima das unidades de microprodução), dividida em três escalões: 
escalão I, com potência superior a 5,75 kW e igual ou inferior a 20 kW, escalão II, com potência 
superior a 20 kW e igual ou inferior a 100 kW, e escalão III, com potência superior a 100 kW e 
igual ou inferior a 250 kW. 
Assim, quando o legislador, no Regulamento do POPNPG, exceciona da interdição de instalação 
de infraestruturas de produção de energia elétrica no território do PNPG unicamente as 
infraestruturas de microprodução de energia elétrica – e não as infraestruturas de microprodução 
e de miniprodução do escalão I, por exemplo – isso significa que teve a vontade explícita de 
englobar nessa exceção apenas as infraestruturas de microprodução, isto é, as infraestruturas 
que produzem uma potência máxima de energia elétrica para injetar na rede de 5,75 kW. 
Assim, quando tanto o DL n.º 363/2007, de 2-XI – referente à microprodução –, como o 
DL n.º 34/2011, de 8-III – referente à miniprodução –, são revogados pelo DL n.º 153/2014, 
de 20-X, que deixa de distinguir entre unidades de microprodução e unidades de miniprodução 
para passar a mencionar apenas unidades de pequena produção, referindo-se a instalações de 
produção de eletricidade para injeção na rede elétrica com potência igual ou inferior a 250 kW 
(cfr. n.º 2 do art.º 1.º conjugado com n.º 2 do art.º 2.º), isso não significa que a exceção 
constante da al. d) do art.º 7.º do Regulamento do POPNPG se passa a aplicar à generalidade 
das unidades de pequena produção nem que essa exceção se deixa de aplicar porque deixaram 
de existir unidades de microprodução. 
De facto, de acordo com o espírito da lei e a vontade percetível do legislador, a exceção continua 
a aplicar-se, mas agora às unidades de pequena produção com potência igual ou inferior a 
5,75 kW, que correspondem às antigas unidades de microprodução a que a lei faz referência. 

Verificando-se que a potência da mini-hídrica proposta é de 4,74 MW, muito superior aos 5,75 Kw 
previstos para as unidades de pequena produção que são excecionadas no Regulamento do POPNPG, 
conclui-se que o projeto não se conforma com as disposições normativas do Plano. 

 

B. Medidas de minimização e Conclusão 

Após a análise do projeto de construção da mini-hídrica do Alto Lindoso para aproveitamento dos caudais 
ecológicos, considera-se que os impactes ambientais esperados não são significativos e que podem ser 
minimizados desde que cumpridas as medidas de minimização a seguir discriminadas, para além das que 
estão referidas no EIA: 

• Captura e transladação para jusante de todos os peixes existentes na área a colocar a seco, por 
pessoal qualificado e credenciado pelo ICNF, previamente ao seu enssecamento; 

• Colocação de barreiras no rio que impeçam o arrastamento de materiais para jusante; 
• Retirada dos materiais logo que estes estejam disponíveis colocando-os em local definitivo ou em 

local provisório não suscetível a arrastamento; 
• Utilização de cargas explosivas com a potência mínima necessária para evitar projeções; 
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• Deposição dos materiais escavados na área próxima do local de escavação, desde que isso não 
represente uma condicionante para o projeto ou uma alteração significativa da topografia das 
margens com riscos de erosão para jusante; 

• Os materiais transportados para outro local, provenientes de escavação ou da demolição da 
ensecadeira, devem ser depositados em local adequado e aprovado e preferencialmente em 
profundidade (mais de 3 m), para evitar a germinação de sementes de espécies invasoras; 

• A montagem da grua deve ser, preferencialmente, realizada entre outubro e março; 
• Devem ser implementadas e mantidas as medidas de minimização no troço aéreo da linha elétrica 

preconizadas no “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna” (ICNF, 2019), no que se 
refere à minimização da eletrocussão e da colisão. 

Assim, no que se refere à avaliação de impactes ambientais, considera-se poder ser emitido parecer 
favorável à concretização do projeto, condicionado ao cumprimento das medidas atrás referidas, para 
além das que estão preconizadas no EIA. Por outro lado, dado que o projeto não cumpre os artigos 7.º e 
20.º do Plano de Ordenamento do PNPG (Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2011, de 4 de 
fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10-A/2011, de 5 de abril), considera-se que deve 
ser emitido parecer desfavorável. 

 

4.6. SAÚDE HUMANA 

A. Caracterização da situação de referência 

Para efeitos de análise referente ao fator Saúde Humana foi adotada no EIA a metodologia proposta pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera seis etapas para o processo: Screening, Scoping, 
Avaliação, Recomendações, Reporting e Monitorização. 

No âmbito da caraterização da situação de referência, tendo sido efetuada a abordagem referente à 
primeira etapa, o EIA considera que a produção de energia a partir de uma fonte renovável implicará 
reduzidas afetações ao nível de aspetos que podem estar diretamente associados a afetações potenciais 
na saúde humana. 

Na caracterização da situação de referência não foram analisados os dados que constam do Perfil Local 
de Saúde da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho, que sistematizam as principais patologias 
associadas à comunidade onde o projeto se insere e o levantamento dos equipamentos de saúde 
localizados nesta área de intervenção desta ULS. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

No que se refere a características ambientais e fatores de risco suscetíveis de afetar a saúde humana, 
não foram identificados quaisquer riscos ambientais ou características específicas com relevância no 
âmbito da afetação da saúde humana das comunidades envolventes, uma vez que as mesmas se 
localizam bastante afastadas da área de intervenção do projeto. 

Atendendo às características deste tipo de estrutura, não será espectável que provoque afetações que 
possam justificar preocupações, seja ao nível da fase de construção, seja ao nível da fase de exploração 
do mesmo, ou desativação. 

Os impactes que possam ter reflexos na saúde resultam de questões como o abastecimento de água e o 
saneamento, poluição do ar e da água, gestão de resíduos, ambiente sonoro e a saúde ocupacional. No 
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entanto, de acordo com o EIA, não será espectável a ocorrência de alterações significativas destes fatores 
com afetação da saúde. 

Também não foi considerada a existência de qualquer afetação ao nível dos aspetos sociais, pela tipologia 
de obra, características do local de intervenção e hábitos associados aos envolvidos neste tipo de 
empreitadas. 

Assim, na fase de construção, os impactes previstos na Saúde Humana, estarão relacionados com as 
atividades inerentes à obra, com carácter temporário e relacionadas com as máquinas, veículos e 
equipamentos em funcionamento e em circulação nas vias de acesso à obra. 

Na fase de exploração, atendendo à tipologia de produção de energia, considera-se que os impactes 
negativos serão inexistentes ao nível dos fatores com influência na saúde humana, nomeadamente na 
qualidade da água, qualidade do ar e no ambiente sonoro. 

Nesta fase os principais riscos estão associados a causas naturais ou eventualmente antropogénicas, 
como as inundações, secas, nevões, incêndios e atividade sísmica. 

No entanto, a ocorrência de cheias e inundações no local de implantação da Central estaria associada a 
problemas no funcionamento da barragem do Lindoso que impliquem a necessidade de elevadas 
descargas de caudal; dadas as características do projeto e da sua área de implantação, não se considera 
este risco como relevante. 

A probabilidade de ocorrência de vagas de frio nesta região do país não é considerada no âmbito da 
análise de risco, atendendo às projeções climáticas para a região que apontam para uma subida 
generalizada das temperaturas mínimas e diminuição de ocorrência de dias e noites frias. 

A probabilidade de ocorrência de ondas de calor e períodos de seca é elevada na região, considerando os 
dados das projeções climáticas disponíveis, que traduzem uma tendência de aumento significativo e das 
mesmas serem cada vez mais recorrentes. 

De salientar que as ondas de calor e secas contribuirão para a criação de condições favoráveis à ignição e 
propagação de incêndios. 

Importa destacar os impactes positivos resultantes da concretização do projeto que, sendo indiretos e 
atendendo à sua natureza - produção de energia “limpa” a partir de uma fonte renovável -, induzirá na 
melhoria da qualidade do ar a um nível global. 

 

C. Medidas de minimização 

Considera-se que devem ser cumpridas as seguintes medidas de minimização preconizadas no EIA, 
nomeadamente as consideradas no fator Socioeconomia nas diferentes fases do projeto, devendo ser 
complementadas com as medidas propostas, conforme de seguida se indica. 

Fase de construção 

• Deverá ser elaborado/atualizado o Plano de Segurança e Saúde em obra (de acordo com 
legislação aplicável) atendendo as atividades previstas. 

• Deverá ser garantido, em fase de obra, que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de 
saúde adequados e proporcionais. 

• As condições estruturais e de funcionamento do estaleiro, preconizado na medida MFC.12 
referente às áreas sociais e de apoio aos trabalhadores da obra, deverão estar de acordo com a 
legislação em vigor de proteção da saúde dos seus trabalhadores. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3408 

Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso 
Projeto de execução 

29 

• MFC.3 - Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 
designadamente à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve 
incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades. 

• MFC.4 - Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas 
e atendimento de eventuais reclamações.  

• MFC.9 - Informar sobre a construção e instalação do Projeto à ANPC – Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios 
florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do Projeto. 

• MFC.33 - Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na 
via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 
das populações. 

• MFC.37 - Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de equipamentos e materiais de/para os estaleiros, de eventuais terras de empréstimo 
e de materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior 
dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. 

• MFC.38 - Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

Fase da exploração 

• Deverá ser implementado um plano de emergência em caso de incêndio interno ou externo às 
instalações da barragem. 

Fase de desativação 

As medidas de minimização a implementar nesta fase, deverão ser idênticas às medidas preconizadas 
para a fase de construção. 

 

D. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do presente projeto, 
condicionado à implementação das medidas de minimização constantes no presente parecer. 

 

4.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

Para efeitos da caraterização da situação de referência foram definidas áreas de intervenção diferentes. 

Como Área de Estudo (AE) do fator Património Cultural considerou-se o conjunto territorial formado pela 
Área de Incidência (AI) do projeto e por uma Zona Envolvente (ZE) de Enquadramento. 

A Área de Incidência (AI) corresponde «ao polígono de implantação do projeto e respetivo estaleiro». 
A Zona de Enquadramento (ZE) consiste na faixa envolvente da AI situada até, pelo menos, 1 km de 
distância do limite daquela área, sendo apenas objeto de pesquisa documental. 

A metodologia aplicada à caracterização da situação de referência do fator Património Cultural 
fundamenta-se em três ações principais: (1) pesquisa documental e institucional, prévia ao trabalho de 
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campo, para identificação das ocorrências conhecidas na AE, as pré-existências; (2) prospeção de campo 
para reconhecimento das pré-existências, visando a atualização da informação acerca do seu estado de 
conservação atual; (3) prospeção de campo para eliminação de lacunas de conhecimento e obtenção de 
novos conhecimentos acerca de ocorrências inéditas. 

Na pesquisa bibliográfica e documental procedeu-se à consulta de inventários de organismos públicos 
com tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural, através da base 
de dados de imóveis classificados, de imóveis em vias de classificação e de sítios arqueológicos e do 
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, em consulta online, o plano diretor municipal 
(PDM), bibliografia seletiva sobre património arqueológico, cartografia militar e ortofotografia (Google 
Earth). 

Nesta fase identificou-se um «conjunto significativo e diversificado, do ponto de vista tipológico e 
cronológico, de 23 ocorrências arqueológicas e de património construído, situadas na ZE» (Relatório 
Técnico, Figura 5.28, Quadro 5.33 e Figura 5.28). 

No que respeita a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, na área de estudo as bases de dados públicas 
registam apenas um registo georeferenciado, de valor arquitetónico e arqueológico, o castelo de Lindoso 
(oc. 1), que está classificado como monumento nacional. 

O Castelo do Lindoso (CNS 7301) é um importante monumento militar, pela sua localização estratégica 
(tutelar sobre o curso do rio Lima junto à fronteira com Espanha, numa linha interior entre as serras da 
Peneda e do Gerês), mas também pelas novidades técnicas e estilísticas que a sua construção introduziu 
na arquitetura militar portuguesa medieval. Foi construído no reinado de D. Afonso III, com forma de 
quadrilátero irregular. A Torre de Menagem, de apenas dois pisos e de secção quadrangular bastante 
ampla, encontra-se adossada a um dos panos norte da muralha. No séc. XVII/XVIII foi dotado de um 
sistema militar mais complexo tendo sido envolvido por uma fortificação abaluartada. 

No núcleo urbano de Lindoso existe outro património, construído, de interesse cultural, incluindo um 
núcleo de espigueiros em vias de classificação. Trata-se de um dos mais notáveis conjuntos existentes no 
país, agrupados ao longo do declive do morro onde se ergue o castelo, sobranceiro à povoação e ao 
próprio rio Lima, em torno de uma eira coletiva. Datáveis dos séculos XVIII, XIX e XX, os espigueiros 
conheceram maior atividade ao tempo do investimento na cultura do milho, assim resguardado, quer das 
intempéries, quer dos animais, substituindo, provavelmente, os primitivos canastros, hoje desaparecidos. 

Em adenda (Baptista, 1986) à notícia explicativa da carta geológica de Portugal, foi publicada cartografia 
que assinala a presença de outros sítios arqueológicos na envolvente do projeto, nomeadamente 
assentamentos de época romana (oc. 10 - Real e 12 - Portela) e povoados fortificados (oc. 9 - Cabeçalha 
e 11 - Quinta da Corisca), provavelmente de cronologia proto-histórica, embora não especificada na 
fonte. 

Uma destas ocorrências (oc. 9) está inscrita no PDM de Ponte da Barca. A presença de estruturas 
muralhadas, ou fortificadas, em lados opostos do rio Lima (oc. 9, 11 e 3, admitindo que o topónimo Alto 
dos Castelinhos indica também um espaço muralhado) acentua a importância do controlo do trânsito 
entre margens em épocas mais recuadas, anteriores à nacionalidade. 

O PDM de Ponte da Barca assinala também um conjunto de estruturas militares (oc. 20 - Trincheira do 
Fundal, 22 - Eido Velho e 23 - Bateria de Cruz) que reiteram a importância do controlo da fronteira nesta 
zona específica. 

A análise da cartografia militar anterior à construção da barragem do Alto Lindoso permite reconhecer a 
presença de diversas cascatas de moinhos de rodízio ou azenhas em afluentes do rio Lima (oc. 5 - 
Moinhos de Altipasso, 6 – Real e 7 – Moinhos da Corga). 
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A partir da consulta da cartografia militar também se assinalaram alguns topónimos de potencial interesse 
cultural arqueológico ou etnográfico (oc. 3 – Alto dos Castelinhos, 4 – Alto do Foxo, 8 – Chão do Clérigo e 
13 - Cruz), dois dos quais em território espanhol. A consulta de fotografias atuais correspondentes ao 
espaço da barragem, disponíveis no sistema web, permitiu identificar pequenas construções na margem 
esquerda do rio Lima (oc. 14 e Fotografia 5.3 do Relatório Técnico), a jusante da estrutura de betão, que 
carecem de caracterização, visto corresponderem à posição mais próxima da implantação do projeto. 
As pequenas construções que ali se observam, situam-se ao longo de um caminho de encosta, que 
poderá ser anterior à construção da barragem, ao longo do qual pode ter existido uma levada 
correspondendo a estruturas moageiras. 

A carta geológica assinala uma mina de volfrâmio (oc. 15 – Paradela do Soajo), com exploração 
abandonada ou suspensa, na adjacência da albufeira do Alto Lindoso, sobre o rio Castro Laboreiro. 

Segundo o EIA o potencial da AI direta do projeto parece ser reduzido, dada a topografia muito 
acidentada, e o facto de o suporte ser maioritariamente granítico (a jusante do paredão). O EIA refere 
que não consta que nesta zona ocorram rochas com gravuras pré-históricas na margem deste rio, em 
rochas metassedimentares como as que estão sob a albufeira, embora ocorram nas topografias mais 
elevadas do planalto. 

Relativamente ao trabalho de campo, o EIA refere que «atendendo às condicionantes morfológicas e de 
ocupação vegetal da área de implantação do projeto e às condições meteorológicas adversas (inverno 
pluvioso) à data de execução deste estudo, considerou-se inviável a execução de trabalho de campo 
nesta fase, por razões de acesso e de segurança.». Porém, preconiza-se que em fase antecedente ao 
início da empreitada de construção e em período seco, se efetue visita do sítio com o apoio do dono-da-
obra, em condições de segurança de progressão na AI direta do Projeto, e o reconhecimento das 
ocorrências situadas na adjacência do Projeto, nomeadamente a oc. 14 (pequenas construções). 

Dado que não foi realizada a prospeção da AI direta do projeto deverá a mesma ser realizada em fase 
anterior à obra por forma a proceder à necessária caracterização. Realça-se a necessidade de uma 
análise ao nível da arte rupestre. 

Em resumo, foram identificadas 23 ocorrências patrimoniais arqueológicas e de património construído na 
ZE do Projeto. Destas, destaca-se o Castelo de Lindoso (oc. 1), classificado como monumento nacional. 
No núcleo urbano de Lindoso existe outro património, construído, de interesse cultural, incluindo um 
núcleo de espigueiros em vias de classificação. 

As restantes ocorrências identificadas correspondem a sítios arqueológicos situados na envolvente do 
projeto, nomeadamente assentamentos de época romana e povoados fortificados, salientando-se a 
presença de estruturas muralhadas, ou fortificadas, em ambas as margens do rio Lima que acentuam a 
importância do controlo do trânsito entre margens em épocas mais recuadas, anteriores à nacionalidade. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Genericamente, podem gerar impactes negativos (diretos ou indiretos), sobre ocorrências de interesse 
cultural, todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com o funcionamento da obra e a execução 
do projeto, consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação, visando a criação de áreas 
funcionais e regularização do terreno. 

Foram identificadas 23 ocorrências de interesse cultural na ZE do projeto. As ocorrências de maior valor 
cultural, por estarem classificadas ou pela sua natureza arqueológica, situam-se na ZE, a mais de 750 m 
de distância do projeto. 
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Saliente-se que não foi realizada a prospeção da área do projeto sendo que esta lacuna deve 
necessariamente ser colmatada na fase prévia à obra. 

De acordo com a informação disponível não se identificam impactes negativos decorrentes da construção 
do projeto sobre as ocorrências identificadas na situação de referência. 

Salienta-se que tanto o projeto como a área de estaleiro se situam em áreas artificializadas no contexto 
da antecedente construção do aproveitamento hidroelétrico, previsivelmente com um potencial 
arqueológico nulo. 

 

C. Medidas de minimização 

As medidas de minimização propostas no EIA carecem de reformulação e não se afiguram suficientes face 
à avaliação efetuada e às lacunas de conhecimento identificadas. 

Assim, deverão ser implementadas as medidas a seguir enumeradas: 

� Fase anterior à construção 

• Inclusão das ocorrências de interesse cultural, identificadas na Situação de Referência, 
em planta de condicionantes, impondo restrição total à sua afetação, ocupação, 
atravessamento dos respetivos sítios ou obrigação de registo para memória futura. 

• Inclusão da totalidade das ocorrências identificadas na Situação de Referência em planta 
de condicionantes no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra a integrar no 
caderno de encargos da obra. 

• Realizar a prospeção da área de incidência direta do projeto e das áreas funcionais e 
reconhecimento das ocorrências patrimoniais situadas na adjacência do projeto, 
nomeadamente a oc. 14 (pequenas construções). Os resultados destas ações poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização específicas. A equipa responsável pelos 
trabalhos de prospeção deverá contar com especialista de arte rupestre. 

• Oc. 14: efetuar o registo topográfico, fotográfico e descritivo das construções, tendo 
como finalidade salvaguardar a informação para memória futura. 

� Fases anterior à construção e de construção 

• 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. 

• Realizar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de 
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as fases preparatórias da obra, 
como a instalação de estaleiro e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado 
e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, 
terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

• Os resultados deste acompanhamento podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc.). 

• Os achados móveis identificados no decurso do acompanhamento arqueológico deverão 
ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 
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� Fase de construção 

• Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse 
local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património 
Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a 
implementar sob a forma de um relatório preliminar. 

 

D. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do presente projeto, 
condicionado à implementação das medidas de minimização constantes no presente parecer. 

 

4.8. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A apreciação referente às Alterações Climáticas abaixo efetuada resulta do contributo da APA/DCLIMA, 
consultada enquanto entidade externa à CA. 

Na sequência da análise efetuada, verifica-se que o EIA considera o fator alterações climáticas (AC), tanto 
na vertente mitigação das AC, como na vertente adaptação às AC, de forma adequada. 

Apresentam-se seguidamente alguns aspetos de relevância relacionados com o fator Alterações 
Climáticas. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 
2020). É de salientar a existência de instrumentos de referência estratégica mais recentes, considerados 
relevantes e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas de mitigação e de 
adaptação às alterações climáticas mais recentes, como: 

• O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 
1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem 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; 

• 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 o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 
minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto; 

• De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 
2020/2030, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de 
Ação para as Energias Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM n.º 20/2013, de 10 de abril, 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021; 
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• O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM 
n.º 130/2019, de 2 de agosto, que 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, como o uso 
eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. 
As medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das 
alterações climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de 
implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da 
tipologia do projeto. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Mitigação das Alterações Climáticas 

Verifica-se que um dos impactes decorrentes do projeto será o aumento das emissões de GEE resultantes 
da circulação de veículos pesados e máquinas afetos à obra, ao transporte de materiais e equipamentos, 
à demolição parcial da antiga ensecadeira de jusante e à instalação do estaleiro. Serão igualmente de 
considerar os impactes resultantes da construção da linha elétrica de ligação da nova Central mini-hídrica 
à RNT, nomeadamente a construção de um apoio de transição para a linha elétrica e a construção de um 
posto de seccionamento. Outro impacte negativo prende-se com as ações de limpeza e desmatação do 
terreno e decapagem. 

O EIA apresentou as emissões totais de GEE (CO2, CH4, N2O e F-Gases) de Ponte da Barca e Arco de 
Valdevez em 2015, mas não indicou as estimativas de emissões de GEE que vão ser emitidas com a 
implantação do projeto. O EIA considera que as intervenções são muito localizadas, em áreas já 
artificializadas e de dimensão reduzida, e os impactes pouco significativos. 

Uma vez que a avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA 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, o EIA deveria ter apresentado as estimativas das emissões associadas 
à implantação do projeto. 

De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizados, 
sempre que possível, os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI)) 
e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory 
Report) que pode ser encontrado no portal da APA em https://www.apambiente.pt/_zdata/Inventario/ 
20210421Atualiza/NIR2021_April15.pdf 

Por outro lado, é de aludir que a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável contribuirá 
anualmente para evitar a emissão de cerca de 5 mil toneladas de CO2 para a atmosfera, quando 
comparando com a produção de energia equivalente utilizando gás natural ou a não emissão de 
aproximadamente 12 mil toneladas de CO2 considerando que o combustível utilizado seria o carvão. 

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. A recuperação paisagística e renaturalização dos 
solos é também uma medida relevante para o restabelecimento da perda de capacidade de sumidouro de 
CO2, associada à desmatação e decapagem das áreas a intervencionar. 
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B.2. Adaptação às Alterações Climáticas 

No essencial, a vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das vulnerabilidades 
do projeto às Alterações Climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários 
climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a 
considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. 
Mais se acrescenta que o EIA deveria ter abordado a avaliação destes fenómenos, tendo em consideração 
não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do 
projeto. 

Verifica-se que para a caracterização dos principais fenómenos meteorológicos da área onde o projeto 
está inserido foram utilizados os dados da estação climatológica de Ponte de Lima/Arcozelo (1980 – 
1990) e informação que consta no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região 
Hidrográfica das Ribeiras do Minho e Lima (PGRH1, 2012). Para além da análise dos registos históricos o 
EIA recorreu aos dados disponíveis no Portal do Clima disponível em http://portaldoclima.pt, que 
disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do 
vento, evapotranspiração, entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes 
períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal Continental 
com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos 
radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

De referir que as principais alterações climáticas projetadas para a região onde se insere o projeto para o 
final do século são, o aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, a diminuição da 
precipitação média anual, a diminuição do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos 
extremos de precipitação. O EIA apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, 
estando estes essencialmente associados às ondas de calor mais frequentes e prolongadas, aumento da 
frequência e intensidade de secas e aumento dos fenómenos extremos em particular de precipitação 
intensa. 

Como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos foram definidas estratégias, que 
devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos, tais como adoção das medidas necessárias 
para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) de Ponte da Barca. 

 

C. Conclusão 

Em termos gerais, verifica-se que os impactes ambientais negativos identificados, sobretudo na fase de 
construção, com a implementação do projeto são pouco significativos e podem ser reduzidos com a 
adoção e implementação das medidas de minimização propostas no EIA. De salientar a implementação de 
medidas de aumento da eficiência energética e a recuperação paisagística e renaturalização dos solos. 

Apesar de o EIA considerar que não é expectável que as emissões de GEE assumam importância do 
ponto de vista climático, deveriam ter sido apresentadas as estimativas das emissões de GEE que 
ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto, visto estas emissões serem um indicador 
essencial na mitigação às Alterações Climáticas. 

Por outro lado, na fase de exploração da central, a produção de energia elétrica a partir de uma fonte 
renovável não poluente, embora de magnitude reduzida, contribuirá anualmente para evitar a emissão de 
CO2 para a atmosfera. Enquadra-se no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo 
relativa à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos 
compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas. 
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Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo, o EIA apresentou os 
principais riscos identificados para a zona em estudo e como forma de reduzir os riscos associados a 
estes fenómenos no horizonte do projeto 2052, foram indicadas no EIA estratégias, que devidamente 
aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos, o que se considera positivo. 
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5. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

5.1. 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 do "Aproveitamento de caudais ecológicos para 
produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 
27 de abril a 8 de junho de 2021. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 4 exposições com a seguinte proveniência: 

• Turismo de Portugal, IP 
• Direção-Geral do Território (DGT) 
• Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
• Um Cidadão 

O Turismo de Portugal, IP transmite que o projeto terá impactes negativos sobretudo na fase de 
construção, dada a afetação das povoações mais próximas (Lindoso e Paradela), devido à emissão de 
poluentes e ao ruído causados pela circulação de pesados ao longo das principais vias de acesso à obra. 

Relativamente à oferta turística na envolvente de 1000 m da área de intervenção, verifica a presença de 
sete empreendimentos turísticos (ET) existentes, na tipologia casas de campo, globalmente inseridos na 
aldeia do Lindoso, concelho de Ponte da Barca, distando do projeto entre 500 e 950 m. 

Menciona, ainda, a integração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que constitui uma área protegida de 
enorme relevância turística. 

Neste contexto informa: 

• A descrição da oferta do alojamento turístico existente nos concelhos de Ponte da Barca e Arcos 
de Valdevez deverá ser retificado com os dados do SIGTUR, incluindo a menção ao alojamento 
local (AL): 

− O concelho de Ponte da Barca contempla atualmente a capacidade de alojamento a turistas 
de 1177 camas, distribuídas por 47 (ET) e 51 (AL); 

− O concelho de Arcos de Valdevez possui a capacidade total de alojamentos a turistas de 
1617 camas, distribuídas por 64 ET e 141 (AL); 

• Considerando a potencial afetação dos empreendimentos turísticos existentes na envolvente do 
projeto, deveriam os mesmos ter sido referenciados, no âmbito da abordagem à atividade 
turística, efetuada na caracterização da situação de referência do fator socioeconómico, bem 
como realizada a avaliação de impactes deste fator; 

• Recomenda que a medida MFC97 indique, expressamente, o limite máximo da velocidade de 
circulação admitida, de forma a melhor se alcançar o propósito de minimização da afetação das 
povoações (ruído e poluentes) causados pela circulação de veículos pesados no acesso à obra; 

• A importância da implementação das medidas de minimização, destacando-se a adoção das 
medidas direcionadas para a redução do ruído e da emissão de poluentes e para a integração 
paisagística da obra e a recuperação paisagística da área envolvente na fase de construção. 

A Direção-Geral do Território comunica que dentro da área de intervenção 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 (RGNAP), pelo que este projeto não 
constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas por esta entidade. 
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Na cartografia são utlizadas imagens não oficiais, nem homologadas, em violação do estabelecido do 
n.º 6 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de agosto. 

Verifica que os limites administrativos se encontram representados nas peças desenhadas e feita 
referência à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), pelo que tudo se encontra em conformidade. 

O parecer da DGT é desfavorável devido ao mencionado na relativamente à cartografia. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil informa que a área em que se desenvolve o projeto em 
apreço, não é abrangida, por qualquer servidão aeronáutica civil, zona de proteção de infraestruturas 
aeronáuticas civis ou pistas para ultraleves autorizadas pela ANAC. 

Menciona que, apesar da albufeira da barragem do Alto Lindoso ser utilizada para recolha de água pelas 
aeronaves envolvidas ao combate de incêndios rurais (ponto de scooping 26), o empreendimento em 
causa não prejudicará esta operação, ou a navegação aérea em geral. 

O parecer da ANAC é favorável ao projeto. 

O Cidadão refere que este projeto não contribuirá para a redução de preços da energia aos 
consumidores. 

 

5.2. COMENTÁRIOS DA CA 

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

• Turismo de Portugal 

Face ao manifestado por esta entidade, relativamente à medida MFC97, refere-se que a 
imposição de limites de velocidade é da competência das entidades responsáveis nessa matéria. 
No entanto, salienta-se a necessidade de serem adotadas velocidades moderadas, sempre que se 
verifique a travessia de zonas habitadas. 

• DGT 

Na sequência do mencionado por esta entidade, relativamente à violação do Decreto-Lei 
n.º 130/2019, de 30 de agosto, refere-se que deve ser assegurado pelo proponente o 
cumprimento dos aspetos técnicos e legais relativos à cartografia utilizada. 

• Cidadão 

Na sequência do manifestado refere-se que, de acordo com o regime jurídico de AIA em vigor, a 
realização de procedimento da AIA tem por objetivo analisar os efeitos dos projetos no ambiente. 
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6. CONCLUSÃO 

O projeto de execução do "Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da 
Barragem do Alto Lindoso" tem como principal objetivo conceber uma Central hidroelétrica, destinada ao 
aproveitamento para produção de energia elétrica dos caudais ecológicos lançados no Dispositivo de 
Lançamento de Caudais Ecológicos (DLCE) da barragem do Alto Lindoso. 

A Central hidroelétrica a construir ficará instalada no pé de barragem do aproveitamento hidroelétrico do 
Alto Lindoso que se encontra em exploração desde 1992, sendo constituído por uma barragem de betão, 
do tipo abóbada de dupla curvatura, uma central subterrânea com um extenso circuito hidráulico, um 
edifício de comando e uma subestação à superfície. 

O novo projeto, objeto da presente análise, ficará assim instalado no rio Lima, abrangendo território das 
freguesias de Lindoso e Soajo, respetivamente nos concelhos de Ponte da Barca (margem esquerda) e de 
Arcos de Valdevez (margem direita), no distrito de Viana do Castelo, a cerca de 300 m a jusante da 
confluência do rio Castro Laboreiro com o rio Lima. 

O projeto insere-se na Zona de Proteção do Sítio do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, numa 
zona artificializada, decorrente das intervenções a que foi sujeita aquando da construção da barragem. 

Esta Zona de Proteção corresponde à área subconcessionada à EDP Produção pela via do Contrato de 
Concessão n.º 01/ENERGIA/INAG/2008, encontrando-se todos os terrenos que a integram atribuídos à 
exploração do aproveitamento, onde já se encontram outras infraestruturas. 

Toda a área a intervencionar, as instalações provisórias destinadas a estaleiro e à realização de trabalhos 
preparatórios e acessórios incidem, na sua totalidade, sobre espaços artificializados, integrados nas 
instalações da EDP. 

Com o presente projeto, prevê-se a construção de uma central com uma potência total de 4,74 MW, com 
a qual se estima produzir cerca de 15,65 GWh/ano. 

A solução de equipamento adotada para produção de energia, consta de dois grupos geradores com 
turbinas Francis de eixo horizontal. A escolha desta solução teve em conta um estudo de otimização do 
caudal a equipar, uma vez que não é tecnicamente possível o aproveitamento integral dos caudais, 
atendendo à gama de variação de caudais do RCE ao longo do ano, sendo a solução que otimiza o 
aproveitamento. 

As obras a executar consistem na instalação de uma bifurcação, a partir do circuito hidráulico do DLCE 
derivado da descarga de fundo, para a colocação de um circuito hidráulico até à nova central, a 
reformulação do dispositivo de lançamento de caudal ecológico da margem direita, a 
escavação/preparação da fundação e a construção do edifício da Central, com recurso a sistemas de 
cofragem, armaduras moldadas e betão. 

O estaleiro será instalado em área de estacionamento existente, junto ao encontro norte da barragem, na 
vertente sobranceira à margem direita da albufeira, criada sobre o rio Lima. 

O projeto envolve ainda a concretização da linha elétrica, constituindo um projeto complementar, 
totalmente localizada no interior dos terrenos da Central do Alto Lindoso. Esta linha elétrica consiste num 
troço subterrâneo, pelas galerias da barragem e da Central até à Subestação da EDP, e numa linha 
elétrica aérea com uma extensão de cerca de 70 m, que fará a interligação à Rede Nacional de 
Distribuição (RND), a 15 kV, na linha LN TVD-CENTRAL (já existente). 

O proponente é a EDP – Gestão de Energia, S.A., sendo as entidades licenciadoras a APA e a DGEG. 
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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: 

� Aspetos técnicos do projeto 

O projeto de aproveitamento dos caudais ecológicos para produção de energia elétrica tem de ser 
desenvolvido sem que coloque em causa todas as funcionalidades já implementadas no 
Dispositivo de Lançamento do Regime de Caudais Ecológicos. 

Por outro lado, tal como se encontra formulado o projeto, a sua viabilidade em termos de 
licenciamento depende da obtenção de um dos elementos previstos no artigo 5.º-A do Decreto-
Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual redação, para a obtenção de capacidade de 
injeção na RESP da energia produzida, situação que até ao momento não se encontra acautelada. 

Verifica-se ainda que não poderá ser aplicado ao projeto em apreço o previsto no n.º 3 do artigo 
4.º do referido diploma, que define que: 

"Artigo 4.º - Condição de exercício 

(…) 

3 — A instalação em centro eletroprodutor já existente de novas unidades de 
produção que utilizem diversa fonte primária, ainda que se mantenha a potência de 
injeção na rede atribuída na licença de produção preexistente, está sujeita à obtenção 
de licença de produção e de exploração autónomas que serão averbadas à licença do 
centro eletroprodutor.” 

Uma vez que a hipótese formulada corresponde à instalação de uma unidade de produção hídrica 
num centro electroprodutor atualmente constituído por uma unidade de produção hídrica, 
verifica-se que não é cumprido o requisito de utilização de fonte primária de energia diversa. 

Assim, a utilização desta via de “hibridização” não se constitui como uma forma válida de 
concretizar o projeto em avaliação. 

� Recursos hídricos 

Na fase de construção, uma vez que o projeto será concretizado numa área já intervencionada, 
os impactes negativos serão negligenciáveis ao nível do regime hidrológico. 

Uma vez que o estaleiro se localizará numa área já intervencionada, não são esperados impactes 
com significado pela sua implantação. A descarga acidental de efluentes domésticos e industriais 
não tratados e outros focos de poluição resultantes do funcionamento do estaleiro poderá ser 
minimizada se forem consideradas as medidas de minimização propostas. Estas eventuais 
ocorrências poderão determinar impactes negativos, os quais terão significado variável em função 
das quantidades e das substâncias envolvidas. Consequentemente, estes impactes, a ocorrerem, 
serão pouco significativos, temporários, locais e reversíveis. 

Considerando que a intervenção se vai realizar numa zona muito próxima da barragem e que o 
caudal ecológico libertado será garantido, não se perspetivam impactes diretos nem indiretos na 
zona de pesca. 

A demolição parcial da ensecadeira e canal poderá influenciar a qualidade da água, podendo 
ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação no curso de água. Esta 
atividade irá realizar-se com recurso a equipamentos de demolição de betão, o que potencia o 
risco de contaminação dos recursos hídricos e que, em caso de acidente com óleos ou 
combustíveis, promoverá a ocorrência de impactes temporários, negativos, pouco significativos a 
significativos, de magnitude reduzida. 
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No que concerne à fase de exploração, refira-se que o projeto em avaliação não interfere com o 
regime de exploração da barragem do Alto Lindoso, nem com a libertação do Regime de Caudais 
Ecológicos (RCE) definido no CC, uma vez que as alterações introduzidas no DLCE asseguram 
uma secção de vazão até 7,6 m3/s para o NmE. 

Prevendo este projeto a inutilização do circuito inicial associado à descarga de fundo da margem 
esquerda e, consequentemente, uma redução da atual capacidade de descarga de caudais 
ecológicos, esta alteração impede que se possa aumentar a descarga do caudal ecológico, caso 
os resultados do programa de monitorização dos caudais ecológicos assim o indiquem, para que a 
massa de água possa atingir o bom potencial ecológico. 

� Geologia e geomorfologia 

Tanto na Geologia como na Geomorfologia, os principais impactes ocorrerão na fase de 
construção do projeto, os quais sendo negativos, serão reduzidos e pouco significativos, dado que 
corresponde a uma intervenção numa estrutura já existente, a barragem do Alto Lindoso. 

� Ordenamento do Território e Uso do Solo 

Atendendo à diminuta área de intervenção, bem como às características da mesma (encontrando-
se todos os terrenos que a integram atribuídos à exploração do Aproveitamento, onde já se 
encontram outras infraestruturas), não se esperam, com a nova Central mini-hídrica, novos 
impactes significativos ou o agravamento da situação existente no Aproveitamento Hidroelétrico 
do Alto Lindoso, ao nível dos solos e ocupação do solo. 

Por outro lado, no que concerne ao estabelecido nos instrumentos de gestão territorial existentes, 
verifica-se a incompatibilidade do projeto com o definido nos artigos 7.º e 20.º do POPNPG 
(Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês). 

� Socioeconomia 

Os impactes negativos associados à fase de construção são pouco significativos e minimizáveis. 

Na fase de exploração o impacte decorrente da produção de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis é um impacte positivo. Contudo, face à dimensão da intervenção e à semelhança dos 
impactes negativos identificados, considera-se o mesmo pouco significativo. 

� Sistemas Ecológicos 

Após a análise do projeto de construção da mini-hídrica do Lindoso, considera-se que os impactes 
ambientais esperados não são significativos, podendo ser minimizados. 

No entanto, no que se refere ao cumprimento do POPNPG, aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 11-A/2011, de 4 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 10-A/2011, de 5 de abril), verifica-se que o projeto não cumpre o definido nos artigos 7.º e 
20.º, pelo que deve ser emitido parecer desfavorável. 

� Saúde Humana 

No que se refere a características ambientais e fatores de risco suscetíveis de afetar a saúde 
humana, não foram identificados quaisquer riscos ambientais ou características específicas com 
relevância no âmbito da afetação da saúde humana das comunidades envolventes, uma vez que 
as mesmas se localizam bastante afastadas da área de intervenção do projeto. 

São identificados impactes positivos resultantes da concretização do projeto que, sendo indiretos 
e atendendo à sua natureza - produção de energia “limpa” a partir de uma fonte renovável -, 
induzirá na melhoria da qualidade do ar a um nível global. 
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� Património cultural 

Não tendo sido realizada a prospeção da área do projeto, constituindo uma lacuna com caráter 
relevante, deve a mesma ser necessariamente colmatada na fase prévia à obra. No entanto, de 
acordo com a informação disponível, não se identificam impactes negativos decorrentes da 
construção do projeto sobre as ocorrências identificadas na situação de referência. 

Salienta-se que tanto o projeto como a área de estaleiro se situam em áreas artificializadas no 
contexto da antecedente construção do aproveitamento hidroelétrico, previsivelmente com um 
potencial arqueológico nulo. 

� Alterações Climáticas 

Em termos gerais, verifica-se que os impactes ambientais negativos identificados, sobretudo na 
fase de construção, com a implementação do projeto são pouco significativos, podendo ser 
minimizados. 

Por outro lado, na fase de exploração da central, a produção de energia elétrica a partir de uma 
fonte renovável não poluente, embora de magnitude reduzida, contribuirá anualmente para evitar 
a emissão de CO2 para a atmosfera. Enquadra-se no cumprimento das principais linhas de 
orientação do Governo relativa à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim 
para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às 
alterações climáticas. 

 

No que se refere à Consulta Pública, verifica-se que as 4 exposições recebidas, provenientes do Turismo 
de Portugal, IP, da Direção-Geral do Território (DGT), da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e 
de um Cidadão, não manifestam oposição ao projeto. 

As preocupações manifestadas foram devidamente consideradas na apreciação técnica efetuada pela CA 
no presente Parecer. 

 

Assim, na sequência da análise efetuada, face a todas as questões identificadas, verifica-se que: 

• Os impactes negativos identificados são na generalidade suscetíveis de minimização; 
• O projeto não cumpre o definido nos artigos 7.º e 20.º do Plano de Ordenamento do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 11-A/2011, de 4 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10-A/2011, 
de 5 de abril), não sendo possível a emissão de parecer favorável; 

• A realização do projeto é considerada interdita nos termos do artigo 20.º do regime da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), face ao não cumprimento do definido no POPNPG; 

• Não poderá ser aplicado ao projeto em apreço o previsto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual redação: uma vez que a hipótese formulada 
corresponde à instalação de uma unidade de produção hídrica num centro electroprodutor 
atualmente constituído por uma unidade de produção hídrica, verifica-se que não é cumprido o 
requisito de utilização de fonte primária de energia diversa. Assim, a utilização desta via de 
“hibridização” não se constitui como uma forma válida de concretizar o presente projeto. 

Consequentemente, propõe-se a emissão de parecer desfavorável ao projeto do "Aproveitamento 
de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso". 
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Implantação do projeto 
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