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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de
Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto
“Aproveitamento de Caudais Ecológicos para Produção de Energia Elétrica da Barragem
do Lindoso”.
O proponente do Projeto é a Empresa EDP – Gestão da Produção de Energia , S.A (EDP
Produção).

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública do Projecto “Aproveitamento de Caudais Ecólogicos para a Produção
de Energia Elétrica da Barragem do Alto Lindoso” decorreu durante 30 dias úteis de 27
de Abril a 08 de Junho de 2021.

3. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

o

Câmara Municipal de Ponte da Barca.

o

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.

Encontrando-se, também,
WWW.PARTICIPA.PT.
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4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi
feita por meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR Norte, Câmara Municipal de Ponte da Barca e
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez;

-

Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social;

-

Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal
PARTICIPA.PT;

-

Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE.

-

Envio de comunicação a entidades.

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de 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.

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
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.
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Menciona, ainda, a integração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que constitui uma
área protegida de enorme relevância turística.
Neste contexto e da na análise efetuada ao Estudo de Impacte Ambiente (EIA) e
respetivas medidas de minimização, 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 factor.
- Recomenda que a medida MFC.97 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.
Refere, ainda, 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.
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 CAOP, pelo que tudo se encontra em conformidade.
O parecer da DGT é desfavorável devido ao mencionado na 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.
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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.

Conclusão:
A totalidade das exposições, recebidas no âmbito do projeto em avaliação, não se
opõem à sua realização.
Duas entidades apontam, algumas situações, consideradas importantes, resultantes da
análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) nomedamente:

O Turismo de Portugal informa que 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).
Recomenda que a medida MFC.97 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 Direção-Geral do Território refere que 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.
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ANEXO I
Exposições Recebidas
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Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo

Descrição
Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Aproveitamento de Caudais Ecológicos para a Produção de Energia
Elétrica da Barragem do Alto Lindoso
Aproveitamento de Caudais Ecológicos para a Produção de Energia
Elétrica da Barragem do Alto Lindoso
O Projeto tem como principal objetivo conceber uma Central minihídrica, destinada ao aproveitamento energético dos caudais
ecológicos lançados no Dispositivo de Lançamento de Caudais
Ecológicos (DLCE) da Barragem do Alto Lindoso.
2021-04-27 - 2021-06-08
2021-06-09
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental
Procedimento de Avaliação
EDP-Gestão da Produção de Energia, S.A
Agência Portuguesa do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente
Cristina Sobrinho

Eventos

Documentos da consulta
Resumo
Não
Técnico

Docume https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3408/eia_aceal_volume%203_versaocp202
nto
1427104919.pdf

Relatóri
o
Sínteses
do EIA

Docume https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3408/eia_aceal_volume%201_reltec20214
nto
20143130.pdf

Aditame
nto ao
EIA

Docume https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3408/eia_aceal_volume%204_aditamento2
nto
021420143213.pdf

Anexos
do EIA

Docume https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3408/eia_aceal_volume%202_anexos2021
nto
420143143.pdf

Participações
${id#1} ID 40431 Joana Colaço em 2021-05-20

Comentário:
Parecer do Turismo de Portugal
Anexos: 40431_Parecer-TdP_EIA-CaudaisEcológicos-AltoLindoso_20210519.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 40176 Mario em 2021-04-27

Comentário:
Em nada contribui para a redução de preços da energia aos consumidores
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

Exmo(a) Sr(a)
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal
Ap. 7585
2610-124 AMADORA

V/ Refª.: S027624-202104-DCOM.DCA
V/Comunicação: 22.04.2021

ASSUNTO:

N/ Refª: SAI/2021/14953/DVO/DEOT/FV
Procº. 14.01.14/777
Data: 20.05.2021

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Aproveitamento de
Caudais Ecológicos para Produção de Energia Elétrica da
Barragem do Alto Lindoso”
Proponente: EDP – Gestão da Produção de Energia. S.A.

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/4578[DVO/DEOT/JC],
bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram.

Com os melhores cumprimentos

Fernanda Praça
Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Em anexo: O mencionado

1
Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal T. +351 211 140 200 F. +351 211 140 830 NIF: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt www.turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com

Informação de serviço n.º 2021.I.4578 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Aproveitamento de Caudais Ecológicos
para Produção de Energia Elétrica da Barragem do Alto Lindoso” (14.04.14/777)
Proponente: EDP – Gestão da Produção de Energia. S.A.
__________________________________________________________________________
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, comunique-se o teor desta informação à
APA, alertando-se para os comentários efetuados nos pontos 3 a 5, da parte III.

Leonor Picão
Diretora Coordenadora
(Por subdelegação de competências)

19.05.2021
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www.visitportugal.com

Informação de serviço n.º INT/2021/4578 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Aproveitamento de Caudais
Ecológicos para Produção de Energia Elétrica da Barragem do Alto Lindoso”
(14.04.14/777)

Proponente: EDP – Gestão da Produção de Energia. S.A.
__________________________________________________________________
Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação que antecede, e que
analisa o EIA do projeto “Aproveitamento de Caudais Ecológicos para Produção de Energia
Elétrica da Barragem do Alto Lindoso”, proponho comunicação do parecer à APA, alertando
para os aspetos identificados nos pontos III.3 a III.5, tendo presente, designadamente, a
oferta turística existente na envolvente do projeto.
À consideração superior, com proposta de comunicação à Agência Portuguesa do Ambiente,
via portal PARTICIPA.
A Diretora do Departamento
de Ordenamento Turístico

Fernanda Praça
11.05.2021
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Informação de serviço n.º INT/2021/4578 [DVO/DEOT/JC]
11/05/2021

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Aproveitamento de Caudais Ecológicos para
Produção de Energia Elétrica da Barragem do Alto Lindoso” (14.04.14/777)
Proponente: EDP – Gestão da Produção de Energia. S.A.

I – ENQUADRAMENTO
A Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), através do ofício n.º S027624-202104-DCOM.DCA (e-mail de
03.05.2021, referente à entrada n.º ENT/2021/15652), vem comunicar ao Turismo de Portugal, IP que se
encontra a decorrer, até ao próximo dia 8 de junho, o período de participação pública do procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto referenciado em epígrafe.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) corresponde à fase de projeto de execução e integra Resumo Não
Técnico (RNT), Relatório Técnico, Anexos e um Aditamento.
II – DESCRIÇÃO
Projeto:
O projeto preconiza a instalação de uma Central mini-hídrica, destinada ao aproveitamento energético dos
caudais ecológicos lançados no Dispositivo de Lançamento de Caudais Ecológicos (DLCE) da barragem do Alto
Lindoso, visando conferir a esta barragem a capacidade de vazão do DLCE previsto no contrato de concessão,
o qual estabelece a obrigatoriedade do lançamento de caudais ecológicos como uma medida necessária para
atingir e manter o bom potencial ecológico da massa de água fortemente modificada a jusante da barragem.
A Central será instalada a jusante do paramento da barragem do aproveitamento hidroelétrico do Alto
Lindoso, no rio Lima, abrangendo uma área localizada nas freguesias de Lindoso e Soajo, respetivamente,
dos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, e globalmente inserida no Parque Nacional da PenedaGerês e em Rede Natura 2000 (ZPE Serra do Gerês e Sítio Peneda/Gerês).
O presente projeto contempla, ainda, a alteração do projeto do DLCE da barragem e o projeto complementar
da linha elétrica de ligação da Central à Rede Nacional de Distribuição (com a extensão de 70 m), que
implicará a construção de um maciço para o apoio de transição e a criação de um posto de seccionamento.
Com este projeto estima-se uma produção energética anual média de 15,65 GWh.
Prevê-se um investimento total de 5,850 milhões de euros e a criação de 30 postos de trabalho na fase de
construção. Não haverá a criação de postos de trabalho na fase de exploração.
Impactes, Medidas de Minimização e Programas de Monitorização:
Relativamente aos impactes gerados pelo projeto:


Na fase de construção (duração de 16 meses): são expectáveis impactes negativos decorrentes das
ações de limpeza e desmatação do terreno, decapagem, escavações e aterros, que poderão afetar os
fatores biofísicos (geologia, solos, flora e fauna), a paisagem (desorganização visual e cénica
resultante da presença de maquinaria), os recursos hídricos (potencial contaminação pela ocorrência
de derrames acidentais), a qualidade do ar, o ruído e vibrações e a socioeconomia (afetação das
povoações mais próximas de Lindoso e Paradela, devido ao aumento das emissões de poluentes e do
ruído causado pela circulação de pesados ao longo das principais vias de acesso à obra). Nesta fase
são identificados impactes positivos sobre a socioeconomia, em resultado do emprego gerado e da
dinamização da economia local.



Na fase de exploração, identificam-se essencialmente impactes positivos relacionados com a
diminuição da atual dependência de Portugal no fornecimento de combustíveis fósseis para a
produção de eletricidade, e com o aumento dos caudais ecológicos, de forma a cumprir o contrato de
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concessão, permitindo minimizar a alteração do regime natural do rio Lima. Os impactes negativos
estão associados nesta fase às ações de manutenção do projeto, existindo risco de incêndio ou de
derrame de substâncias poluentes, considerados de reduzida probabilidade. Ao nível da paisagem os
impactes serão pouco significativos a tender para nulos, sendo referido que as infraestruturas a
construir (Central mini-hídrica, posto de seccionamento, linha elétrica e respetivo apoio), não se irão
destacar na envolvente mais próxima, pelo facto de se localizarem numa infraestrutura existente
(barragem do Alto Lindoso), que por si só e conjuntamente com a presença das subestações da REN
e EDP e de Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão, já refletem em toda a sua envolvente um ambiente
de intrusão visual.
Quanto a medidas de minimização, destacam-se:




Na fase de construção:
o

Na fase prévia à execução das obras: a implementação de um Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra e a elaboração de um Plano de Integração Paisagística das Obras;

o

Durante a execução das obras: a adoção de um conjunto de boas práticas relativamente à
implantação do estaleiro e parque de materiais, às operações de desmatação, limpeza e
decapagem de solos, de escavações e movimentações de terras, aos acessos à obra, à
circulação de veículos e funcionamento de maquinaria, e à gestão de produtos, efluentes e
resíduos, incluindo a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos; e o
restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, através da
reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de
infiltração.

Na fase de exploração: a inclusão do projeto da Central em todos os planos já existentes de controlo
de emergências da barragem do Alto Lindoso; e o acionamento do plano de atuação em caso de
emergência aquando da ocorrência de incêndio e/ou derrame de poluentes.

Em termos de monitorização do projeto, é sugerida a monitorização da Eficácia do Regime de Caudais
Ecológicos do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, já prevista pela EDP.
III - APRECIAÇÃO
Analisado o EIA, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte:
1. O projeto objeto de EIA terá impactes negativos sobretudo na fase de construção, salientando-se a
afetação das povoações mais próximas (Lindoso e Paradela), devido às emissões de poluentes e ao
ruído causados pela circulação de pesados ao longo das principais vias de acesso à obra. Assinala-se
também a existência de impactes ao nível da paisagem, essencialmente na fase de construção, mas
de reduzida significância, pelo facto de o projeto se inserir numa área já infraestruturada e
artificializada.
2. Relativamente à oferta turística na proximidade do projeto, de acordo com o SIGTUR1, na
envolvente de 1000 m da área de intervenção, verifica-se a presença de sete empreendimentos
turísticos (ET) existentes na tipologia casas de campo, com a capacidade total de 26
camas/utentes, globalmente inseridos na aldeia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, distando
do projeto entre 500 m e 950 m. Refere-se, ainda, a integração do projeto no Parque Nacional da
Peneda-Gerês, que constitui uma área protegida de enorme relevância turística. Na figura seguinte
demonstra-se a localização do projeto e da oferta de alojamento turístico existente na sua
envolvente:

1

Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt) - disponibiliza informação georreferenciada sobre
vários temas de negócio do turismo (incluindo dados abertos)
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Localização do projeto

ET existente

Localização do projeto e da oferta turística na sua envolvente (1000 m)

3. Assim, considerando a potencial afetação dos empreendimentos turísticos existentes na envolvente
do projeto, deverão os mesmos ser referenciados no âmbito da abordagem à atividade turística
efetuada na caracterização da situação de referência do fator socioeconomia (ponto 5.11.7 do
Relatório Técnico), devendo igualmente ser tidos em conta na avaliação de impactes deste fator
(ponto 7.13.1 do Relatório Técnico). Também a descrição da oferta de alojamento turístico existente
nos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, que assenta em dados do INE de 2017, carece
de ser retificada com base em dados atualizados do SIGTUR, incluindo a menção ao alojamento local
(AL). O concelho de Ponte da Barca contempla atualmente a capacidade total de alojamento a
turistas de 1 177 camas/utentes, distribuídas por 47 ET (811 camas/utentes) e 51 AL (366 utentes).
O concelho de Arcos de Valdevez possui a capacidade total de alojamento a turistas de 1 617
camas/utentes, distribuídas por 64 ET (787 camas/utentes) e 141 AL (830 utentes).
4. No que se refere às medidas de minimização previstas:
a) Tendo presente o alojamento turístico existente, bem como a integração do projeto em área do
Parque Nacional da Peneda-Gerês, sublinha-se a importância para o turismo da implementação
da globalidade 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.
b) Recomenda-se que a medida MFC.97, destinada a assegurar que a circulação nas vias que
atravessam as localidades seja efetuada a velocidade reduzida, indique expressamente o limite
máximo da velocidade de circulação admitida, de forma a melhor se alcançar o propósito de
minimização da afetação das povoações pela emissão de ruído e de poluentes causados pela
circulação de veículos pesados no acesso à obra.
5. Alerta-se, ainda, que o capítulo 7 do Relatório Técnico deveria incluir uma síntese de impactes e
respetiva matriz, conforme mencionado na descrição da estrutura do EIA (pág. 8).
IV - CONCLUSÃO
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se comunicar o teor desta informação à APA,
alertando-se para os comentários efetuados nos pontos 3 a 5, da parte III.
À consideração superior,

Joana Colaço, arq.ª
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ANEXO II
Lista Entidades

Relatório de Consulta Pública

LISTA DE ENTIDADES

Junta de Freguesia do Lindoso
Junta de Freguesia de Soajo
ANEPC – Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil
ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses
DGT -Direção Geral do Território
Turismo de Portugal, IP
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
EMFA - Estado Maior da Força Aérea
Infraestruturas de Portugal, IP
RNOE (ONGAS de âmbito Nacional e da área de influência do projeto)

