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Nº TUA TUA20220117000026
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ESTABELECIMENTO
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Ecológicos

CÓDIGO APA APA06188583

LOCALIZAÇÃO Lugar do Castelo - Lindoso

CAE

35111 - Produção de eletricidade de origem hídrica

35112 - Produção de eletricidade de origem térmica 
35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.
e.

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2)
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto 
Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da 
Barragem do Alto Lindoso 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de execução 

Tipologia do projeto 

Anexo II, n.º 3, alínea h) e alínea j) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(freguesia e concelho) 

Distrito de Viana do Castelo, concelhos de Ponte da Barca (freguesia de 
Lindoso) e de Arcos de Valdevez (freguesia de Soajo)  

Identificação das áreas 

sensíveis 

Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), na Zona de Especial Conservação 
(ZEC) da Peneda-Gerês (PTCON0001) e na Zona de Proteção Especial (ZPE) da 
Serra do Gerês (PTZPE0002) 

Proponente EDP – Gestão de Energia, S.A. 

Entidade licenciadora Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e Direção-Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

Com o presente projeto, prevê-se a construção de uma central hidroelétrica, no pé de barragem do 
aproveitamento hidroelétrico do Alto Lindoso, 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 Regime de Caudais Ecológicos 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 Dispositivo 
de Lançamento de Caudais Ecológicos (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. 

mailto:geral@apambiente.pt
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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). 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 03/02/2021, data em que 
se considerou estarem reunidas todas as condições necessárias à correta instrução do processo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR Norte), da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I.P. (ARS Norte). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para 
apresentação do projeto e do EIA. 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente; 

o O proponente, como resposta ao pedido de elementos adicionais, submeteu EIA e RNT 
reformulados, incorporando diretamente nos respetivos volumes os esclarecimentos, alterações 
e elementos adicionais solicitados; 

o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 
20/04/2021; 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 

• Promoção de um período de Consulta Pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de abril a 8 de 
junho de 2021. 

• Realização de visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes 
representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA e do projetista. 

• Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA reformulado e Elementos 
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Complementares, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as 
informações recolhidas e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da 
participação pública e dos contributos da entidade externa à CA. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, tendo em 
consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e preparação da proposta de 
DIA favorável condicionada. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo. 

• Tendo o proponente expressado concordância com a proposta de DIA, foi concluído o período de 
audiência de interessados e emitida a presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Não foi considerada necessária a consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Consulta 
Pública decorreu por um período de 30 dias úteis, desde 27 de abril a 8 de junho de 2021. 

Durante esse período 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 a título individual. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

As exposições recebidas não manifestam oposição ao projeto. Destaca-se a referência efetuada pelo 
Turismo de Portugal sobre a velocidade de circulação dos veículos pesados no acesso à obra. 

A DGT pronuncia-se desfavoravelmente relativamente às questões técnicas e legais da cartografia utilizada, 
evidenciando a violação do legalmente estabelecido neste âmbito. 

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

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 
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As preocupações manifestadas foram devidamente consideradas na apreciação técnica realizada, 
referindo-se, face a algumas das preocupações expressas, que: 

• Face ao manifestado pelo Turismo de Portugal, clarifica-se que a imposição de limites de velocidade 
é da competência das entidades responsáveis nessa matéria; 

• Na sequência do mencionado pela DGT, 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; 

• Na sequência do manifestado pelo cidadão, recorda-se que o procedimento da AIA tem como 
objetivo avaliar os efeitos do projeto no ambiente. 

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

No contexto da análise desenvolvida, verifica-se que o projeto não configura uma atividade interdita face 
ao Regulamento 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 se lhe aplicando assim o disposto na alínea d) do artigo 7.º 
desse mesmo regulamento. 

Acresce que a alínea d) do artigo 6.º do Regulamento identifica como ações a promover as que contribuam 
para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, nas quais o presente projeto se enquadra. 

Consequentemente, não se verifica a aplicabilidade da interdição prevista nos termos do artigo 20.º do 
regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que não se identifica impedimento de acordo 
com o definido neste regime. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto 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 DLCE da barragem 
do Alto Lindoso. 

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. 

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. 
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O projeto em avaliação 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. 

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. 

Atendendo à fase em que se encontra o projeto (projeto de execução), aos valores e condicionantes 
territoriais em presença, bem como à natureza e às características e dimensão do projeto, consideram-se 
como fatores determinantes para a 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 relevantes os restantes fatores objeto de análise, nomeadamente, a geologiae 
geomorfologia, o uso do solo, a socioeconomia, a saúde humana, o património cultural e as alterações 
climáticas. 

Destaca-se desde logo que 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 Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) da energia produzida. 

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 “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. 

No que se refere aos impactes sobre os Recursos Hídricos, uma vez que o projeto será concretizado numa 
área já intervencionada, os impactes negativos associados à fase de construção 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 
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envolvidas. Consequentemente, estes impactes, a ocorrerem, serão pouco significativos, temporários, 
locais e reversíveis. 

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. 

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. 

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 dispositivo de libertação dos caudais ecológicos 
(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. 

No que respeita aos Sistemas Ecológicos, considera-se que os impactes ambientais esperados não são 
significativos, podendo ser minimizados. 

Quanto à Geologia e 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. 

Ao nível dos Solos e Ocupação 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 novos impactes 
significativos nem o agravamento da situação existente no Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso. 

Quanto ao 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. 

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. 
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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. 

De referir que os impactes ambientais negativos identificados ao nível das Alterações Climáticas, 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. 

Também no que concerne aos aspetos relacionados com a 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. 

Assim, na sequência da análise efetuada, conclui-se que os impactes negativos identificados são, na 
generalidade, passíveis de minimização. 

No entanto, foi inicialmente considerado que o projeto não cumpria 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), o que não permitiu a emissão de pronúncia favorável. 

Consequentemente, face à identificação de não cumprimento do definido no POPNPG, a realização do 
projeto foi também considerada interdita nos termos do artigo 20.º do regime da Reserva Ecológica 
Nacional (REN). 

No entanto, considerando o exposto pelo proponente em sede de audiência de interessados, foi reavaliado 
o enquadramento do projeto no POPNPG, tendo-se concluído que o projeto não configura uma atividade 
interdita pelo regulamento daquele instrumento de gestão territorial, não se aplicando assim o disposto na 
alínea d) do artigo 7.º desse mesmo regulamento. Acresce que a alínea d) do artigo 6.º do Regulamento do 
POPNPG identifica como ações a promover as que contribuam para a mitigação e adaptação às alterações 
climáticas, nas quais o presente projeto se enquadra. De sublinhar que o projeto não implica a afetação de 
valores naturais significativos, deixando assim de se verificar a interdição prevista nos termos do artigo 20.º 
do regime da REN. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada 
aos termos e condições impostas no presente documento. 
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Elementos a apresentar 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Em sede de licenciamento 

1. 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 Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) da energia 
produzida. 

Previamente ao início da obra 

2. Caso haja intenção de utilizar parte ou a totalidade do material escavado para encher alguns fundões 
do rio localizados logo a jusante da central, deve ser apresentada esta pretensão. A informação a 
apresentar neste âmbito deve incluir o levantamento batimétrico e o estudo hidromorfológico, 
acompanhado de uma análise do estado da massa de água. 

3. Planta Síntese de Condicionantes para a fase de construção. 

4. Indicação e descrição dos locais previstos para deposição dos materiais sobrantes resultantes da obra. 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem constar 
do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). O PAAO deve ser integrado no respetivo 
caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 
proponente, para execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências 
em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

1. Implementar o PAAO, que deve incluir a Planta Síntese de Condicionantes para a fase de construção e 
integrar todas as medidas constantes da presente decisão que se destinem às fases de preparação e 
execução da obra.  

2. Elaborar um Plano de Trabalhos de todas as intervenções associadas à obra. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA E FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

3. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR). 

4. 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. 
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5. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. 

6. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. 

7. 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. 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

8. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta Síntese de 
Condicionantes deverá ser atualizada. 

9. O estaleiro deve ter em conta a localização definida tendo em atenção as condicionantes definidas na 
Planta Síntese de Condicionantes. 

10. O estaleiro deve ser organizado nas seguintes áreas, que deverão estar de acordo com a legislação em 
vigor de proteção da saúde dos seus trabalhadores: 

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

 Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis) - esta zona deverá 
ser impermeabilizada e coberta e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

 Deposição de materiais de construção. 

11. O estaleiro e as diferentes frentes de obra devem 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 transfega de resíduos. 

12. 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. 

13. 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); 

 Áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

10 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Zonas de proteção do património cultural. 

14. 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. 

15. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 
em más condições, possibilitando a sua normal utilização. 

16. Caso se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos 
planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

17. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

18. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

19. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

20. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

21. Proceder a 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. 

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

23. As revisões e manutenção da maquinaria não devem 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. 

24. A lavagem de betoneiras deve ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 
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28. 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. 

29. Proceder à desativação e limpeza da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 
materiais, entre outros. 

30. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

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

32. Respeitar o regime de caudais ecológicos, criando-se, para esse efeito, condições de ensecamento 
necessárias a execução da obra e para o encaminhamento dos caudais lançados pelo atual dispositivo 
de libertação de caudais ecológicos, que continuará em operação. 

33. O eventual recurso a desmonte a fogo deve limitar-se à eventual interseção de algum nível mais 
resistente, devendo adotar-se uma adequada temporização das linhas de fogo que minimizem as 
vibrações e a projeção de fragmentos rochosos. 

34. Capturar e transladar para jusante todos os peixes existentes na área a colocar a seco, por pessoal 
qualificado e credenciado pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., 
previamente ao seu dessecamento. 

35. Colocação de barreiras no rio que impeçam o arrastamento de materiais/sedimentos para jusante da 
área afeta à construção. 

36. Retirada dos materiais logo que estes estejam disponíveis, colocando-os em local definitivo ou em local 
provisório não suscetível a arrastamento. 

37. Utilização de cargas explosivas com a potência mínima necessária para evitar projeções. 

38. 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. 

39. 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. 

40. A montagem da grua deve ser, preferencialmente, realizada entre outubro e março. 

41. 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. 
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42. Durante as operações de desmatação para a construção do Posto de Seccionamento e colocação do 
apoio da linha elétrica, evitar a afetação de espécimes arbóreos protegidas por legislação específica e 
exemplares espontâneos de espécies florestais. 

43. Sempre que se verifique a travessia de zonas habitadas, deverão ser adotadas velocidades moderadas. 

44. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

45. 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. 

46. 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, sobretudo para evitar constrangimentos devido à maior circulação de veículos. 

47. Os serviços eventualmente interrompidos deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

48. Elaborar/atualizar o Plano de Segurança e Saúde em obra (de acordo com legislação aplicável) 
atendendo as atividades previstas. 

49. Garantir que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de saúde adequados e proporcionais. 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA E FASE DE EXPLORAÇÃO 

50. 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 (RCE). 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

51. Não utilizar o caudal ecológico descarregado para outros fins. 

52. Acionar o plano de atuação em caso de emergência aquando da ocorrência de incêndio e/ou derrame 
de poluentes durante a fase de exploração, nomeadamente durante as ações de manutenção. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

53. Assim que houver intenção de desativar o projeto deve ser apresentado um plano de desativação 
pormenorizado. Este plano deve contemplar, pelo menos, a descrição das ações a realizar e o destino 
a dar a todos os elementos retirados. 
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