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1 APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Projeto para “Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da
Barragem do Alto Lindoso”.
É um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), onde se resume, em linguagem
corrente, as principais informações que se encontram no EIA. É apresentado separadamente, de forma
a facilitar uma divulgação pública do Projeto e do respetivo EIA. Para um esclarecimento mais
pormenorizado, sugere-se a consulta do EIA completo, disponibilizado na Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
Este Projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução para licenciamento, o que significa que já
foram definidos todos os pormenores da sua conceção, não havendo mais nenhuma fase de apresentação
do Projeto.
O Projeto em apreciação é da responsabilidade da empresa EDP – Gestão da Produção de Energia,
S.A (EDP Produção), que assume a qualidade de Proponente.
O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, no período compreendido entre
março de 2019 e abril de 2021.
A Autoridade deste processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ou seja, a entidade que
autoriza a implementação do Projeto do ponto de vista ambiental, é a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
As entidades licenciadoras do Projeto são a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), no que
respeita à Licença de Produção (LP), e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a utilização de
recursos hídricos.
Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental deste
Projeto. O Projeto em análise irá aproveitar uma alteração prevista para o novo Dispositivo de
Lançamento de Caudais Ecológicos a jusante do Aproveitamento do Alto Lindoso, não existindo, assim,
lugar a alternativas passíveis de contemplar.
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QUAIS SÃO OS OBJETIVOS E A JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO?

O Projeto tem como principal objetivo conceber 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.
O Contrato de Concessão (CC) relativo ao Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso define um
conjunto de condicionamentos ao regime de exploração, dos quais se destaca 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, tendo em linha de conta a
Lei da Água, que transpõe para o direito nacional a Diretiva Quadro da Água. Os caudais a lançar
estão definidos num regime de caudais ecológicos, em que se fixam valores mensais de caudal.
A barragem do Alto Lindoso está dotada de um DLCE que não permite o lançamento de caudais
superiores a 4 m3/s (para a situação de pleno armazenamento NPA à cota (338,00)). Não tem, assim,
capacidade para lançar o regime de caudais ecológicos previsto no contrato de concessão, em 5 meses
do ano, que apresentam valores superiores à capacidade máxima de 4 m3/s.
Atendendo aos regimes de caudais ecológicos definidos e, entretanto, implementados, foi considerado
viável o aproveitamento dos caudais ecológicos da barragem do Alto Lindoso para produção de energia
elétrica, tendo-se decidido pela solução técnica e economicamente viável para o efeito que agora se
apresenta.
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LOCALIZAÇÃO DO PROJETO?

A Central mini-hídrica ficará instalada no pé de barragem do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto
Lindoso, no rio Lima, a cerca de 14 km a montante da barragem de Touvedo, que lhe serve de contraembalse.
O novo aproveitamento ficará assim instalado no rio Lima, abrangendo território das freguesias de
Lindoso e Soajo, respetivamente nos concelhos de Ponte da Barca e de Arcos de Valdevez, no distrito de
Viana do Castelo, a cerca de 300 m a jusante da confluência do rio Castro Laboreiro com o rio Lima (ver
Figura 1 e Figura 2).
O Projeto localiza-se no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na Zona de Proteção Especial PTZPE0002 Serra do Gerês e no Sítio de Importância Comunitária PTCON0001 – Peneda-Gerês.
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Figura 1 - Enquadramento Administrativo
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Figura 2 - Localização sobre Ortofotomapa
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4 EM QUE CONSISTE O PROJETO EM ANÁLISE?
O Projeto consiste na instalação de uma pequena Central mini-hídrica implantada imediatamente a
jusante do paramento da barragem do Alto Lindoso e posicionada entre os alinhamentos das descargas
de fundo (ver Figura 4.1), com o objetivo de aproveitar os caudais ecológicos para produção de energia
elétrica. Com este Projeto estima-se uma produção energética anual média de 15,65 GWh/ano.

FIGURA 4.1 - Planta da Central

O investimento associado a este Projeto é de cerca de 5.850.000,00€ (cinco milhões, oitocentos e
cinquenta mil euros).
Prevê-se que o Projeto seja construído em 16 meses, e decorra no prazo do Contrato de Concessão,
cujo termo é 31-12-2052, após o que as infraestruturas incluídas no Contrato da Concessão reverterão
para o Estado.
O acesso à Central mini-hídrica será feito através da estrada nacional EN304-1, que liga Paradamonte
a Lindoso e a Espanha. O acesso principal para apoio à execução da obra será o coroamento da
barragem, prevendo-se também o acesso pedonal à zona da obra, sendo este possível quer pela margem
direita quer pela margem esquerda do rio Lima.
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Tal como referido nos antecedentes, a barragem do Alto Lindoso tem a obrigatoriedade de garantir o
lançamento de caudais ecológicos, como uma medida necessária para atingir e manter o bom potencial
ecológico da massa de água. Contudo, o Dispositivo de Lançamento de Caudal Ecológico (DLCE) da
barragem não permite o lançamento de caudais superiores a 4 m3/s, situação que ocorre em 5 meses do
ano.
Surgiu assim a necessidade de revisão do Projeto de Licenciamento, com o principal objetivo de conceber
uma solução de reforço da capacidade de vazão do DLCE que permitisse cumprir integralmente o
contrato da concessão. Esta revisão do projeto foi elaborada em articulação com o estudo preliminar de
uma central mini-hídrica destinada ao aproveitamento energético dos caudais ecológicos, uma vez que a
solução de reforço a desenvolver deveria, também, criar condições físicas potenciadoras deste
aproveitamento energético.
A solução apresentada de reforço do atual DLCE (ver Figura 4.2) consiste na execução de um circuito de
derivação complementar a partir da descarga de fundo da margem esquerda, que funcionará em
conjugação com os dois circuitos de caudal ecológico existentes.

FIGURA 4.2 - Descargas de fundo e dispositivos de lançamento do caudal ecológico
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Em simultâneo com o Projeto da Central mini-hídrica para aproveitamento energético dos caudais
ecológicos foi desenvolvida mais em profundidade a alteração do projeto de DLCE como forma de
otimização conjunta da obra.
Para implementação da Central mini-hídrica e tendo como propósito proteger a mesma do impacto dos
caudais lançados pelo DLCE atualmente em funcionamento - dois circuitos análogos constituídos por uma
conduta horizontal de diâmetro DN 400 provenientes das descargas de fundo da barragem – será
necessário efetuar uma reconfiguração do circuito proveniente da descarga de fundo da margem direita
(ver Figura 4.3), desviando-o da zona de implantação da Central.

FIGURA 4.3 – Reconfiguração do dispositivo de lançamento do caudal ecológico da margem direita

O circuito reconfigurado da margem direita, conjugado com o reforço do DLCE em fase de instalação (na
margem esquerda), permitirá o cumprimento integral do RCE definido no contrato de concessão.
Durante a instalação do novo circuito de caudal ecológico, 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.
O desvio provisório desenvolve-se desde a válvula de isolamento (cunha) DN 400 existente da margem
direita, a partir da qual se instalou uma tubagem rígida DN 600, a jusante, descendente até ao fundo
da barragem. Esta tubagem, de aço DN600, foi prolongada para jusante, numa extensão de cerca de
70 m, que permite o lançamento do caudal ecológico numa descarga livre na atmosfera, conforme Figura
4.5.
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Figura 4.5 – Esquema da solução provisória de desvio de caudal ecológico
Atualmente (abril de 2021) encontra-se praticamente concluída a instalação do novo circuito de
lançamento de caudal ecológico da margem esquerda e está operacional o desvio provisório do circuito
da margem direita. Estes dois circuitos têm uma capacidade de vazão conjugada, para o nível mínimo de
exploração, igualmente de 8,1 m3/s, o que permite implementar o regime do contrato de concessão,
durante a fase de construção da mini-hídrica.
Na Figura 4.6 apresenta-se uma perspetiva da implantação geral do Projeto.

FIGURA 4.6 – Perspetiva da implantação geral
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A interligação da Central do aproveitamento energético de caudal ecológico à Rede Nacional de
Distribuição (RND) será feita a 15 kV, na linha LN TVD-CENTRAL existente, através de uma Linha Elétrica
(ver Figura 4.7).
A elevação da tensão de produção (6 kV), para a tensão referida de 15 kV, é feita por um transformador
15/6 kV que está instalado em edifício contíguo ao edifício da Central, à cota (240,00), bem como um
quadro de média tensão com um disjuntor, transitando o cabo subterrâneo pelo interior das galerias da
barragem e da Central, até ao Posto de Seccionamento, junto à Central.
À saída do Posto de Seccionamento, o cabo isolado transita para linha aérea num apoio de transição,
localizado junto ao Posto de Seccionamento, sendo que este troço de linha aérea, com cerca de 70 m de
extensão, termina no Ponto de Receção localizado no Apoio 1, já existente, da linha LN TVD-CENTRAL,
fazendo todo o traçado por cima de zona já artificializada.
A execução da linha de 15 kV, irá implicar a construção de um maciço para o apoio de transição que
efetuará a ligação aérea da Central à rede.
Esta ligação constitui o projeto complementar do Aproveitamento.

FIGURA 4.7 – Linha elétrica de Ligação à RND

Para apoio à execução da obra de construção da Central mini-hídrica será necessário instalar um
estaleiro, com cerca de 535 m2, o qual ficará localizado dentro das instalações da EDPP junto à
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tomada de água do descarregador de cheias localizado na margem direita, junto do coroamento
da barragem. Esta zona artificializada já pertence, assim, ao Aproveitamento existente.
Na Figura seguinte, apresenta-se de forma detalhada o conjunto de todas as intervenções a realizar
no Projeto para “Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da
Barragem do Alto Lindoso”.

FIGURA 4.8 – Apresentação esquemática do conjunto de todas as intervenções a realizar
12
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As principais ações construtivas a desenvolver na fase de obra são as seguintes:
TIPOLOGIA

Obras gerais

ACTIVIDADES
•

Instalação e funcionamento de estaleiro;

•

Ensecagem da zona de trabalhos;

•

Reformulação do Dispositivo de Lançamento de Caudal Ecológico da margem direita;

•

Construção do edifício da Central;

•

Instalação de equipamentos mecânicos e elétricos;

•

Execução da linha de transmissão de energia;

•

Demolição parcial da ensecadeira canal;

•

Circulação de veículos pesados e máquinas afetos à obra e ao transporte de materiais
e equipamentos;

•

Execução das fundações da Central e dos apoios da Linha;

•

Montagem dos vários equipamentos da Central;

•

Requalificação ambiental das zonas intervencionadas.

Para a execução das obras descritas anteriormente estima-se que o número de trabalhadores
diretamente afetos à obra, de entre os vários empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de
transporte, montagem), sejam da ordem dos 30 trabalhadores. A estes trabalhadores acrescem ainda as
equipas de Fiscalização, Dono de Obra, Acompanhamento Ambiental e Arqueológico.

Durante a fase de operação do Projeto, para além do normal funcionamento da Central mini-hídrica,
haverá a necessidade de operações de manutenção da mesma, considerando-se como atividades
típicas, as seguintes:
TIPOLOGIA

ACTIVIDADES
•

Exploração e funcionamento da Central, com produção de energia elétrica a partir de
uma fonte renovável não poluente;

•

Manutenção e reparação de equipamentos.

Geral

Não haverá criação de postos de trabalho durante a fase de exploração deste Projeto.
Na fase de exploração, não se prevê a produção de efluentes líquidos. Nesta fase apenas se prevê a
produção de resíduos resultantes de ações de manutenção, incluindo por exemplo equipamento elétrico
e eletrónico, peças metálicas, peças plásticas, óleos usados. Todos estes resíduos serão separados e
acondicionados devidamente e encaminhados para operador devidamente licenciado. A gestão dos
resíduos produzidos na fase de exploração será integrada na gestão dos resíduos produzidos no
Aproveitamento do Alto Lindoso.
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5 COMO É A ZONA ONDE SE INSERE O PROJETO?
Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Projeto do Aproveitamento
de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso, foi feita uma
caracterização da zona onde se insere o Projeto ao nível das várias componentes do ambiente
previsivelmente de ser afetado, tendo sido objeto de análise as seguintes temáticas: Geomorfologia,
geologia, geotecnia e hidrogeologia; Clima; Recursos hídricos superficiais; Solos e uso do solo; Ecologia;
Qualidade do ar; Ambiente Sonoro; Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico; Socioeconomia
e Paisagem. Refira-se que complementarmente foi efetuada também uma análise detalhada dirigida ao
Ordenamento do Território e às Servidões. A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes
de cada uma das áreas temáticas analisadas.
Clima: Na área de estudo verifica-se um clima de tipo clima temperado, com estações de verão e inverno
bem definidas, onde o verão é seco e temperado, e o inverno é chuvoso, sendo a temperatura média
anual de 10,3ºC. A precipitação média anual é de 1527,1 mm, apresentando valores máximos em
dezembro, com 216,7 mm, e valores mínimos em julho, com 19,7 mm.
Em termos de alterações climáticas é expetável que a área de estudo, nos próximos anos, venha a sofrer
um aumento da temperatura média anual e em especial das máximas, uma diminuição da precipitação
média anual e um aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa.
Geomorfologia,

geologia,

geotecnia

e

hidrogeologia: A região é montanhosa, com
relevos elevados dos quais se salientam as serras
de Peneda e Soajo, com altitudes que
ultrapassam os 1400 m. Estas elevações são
cortadas por vales profundos onde correm os
cursos de água, com destaque para o rio Lima. A
área ocupada pela Central mini-hídrica incide
sobre rochas graníticas. Nestas rochas o
escoamento

e

o

armazenamento

faz-se

predominantemente nas fraturas. A avaliação do estado das massas de água subterrâneas evidencia um
estado global Bom e uma vulnerabilidade à poluição é Baixa. Na área de estudo não foram identificadas
atividades que constituam focos de poluição para a massa de água subterrânea.
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Solos e Ocupação do solo: As grandes unidades pedológicas
existentes na área do Projeto são os Regossolos úmbricos, que
correspondem a solos sem aptidão agrícola, com maior aptidão
florestal. Na área de intervenção estes solos encontram-se
consolidados, fundamentalmente sobre rocha granítica. No que respeita
à ocupação do solo na envolvente próxima da área destinada à nova
Central mini-hídrica, verifica-se o predomínio de áreas artificializadas,
como as estruturas associadas à própria barragem do Alto Lindoso.
Existe também alguma vegetação ribeirinha associada ao rio Lima, mas
esta encontra-se muito fragmentada. Na margem direita do rio
salientam-se os matos com folhosas dispersas e na margem esquerda
os povoamentos de folhosas (com maior densidade nesta margem).
Recursos hídricos superficiais: A área de estudo
insere-se na bacia do rio Lima, na Região Hidrográfica
do Minho e Lima. Localizam-se imediatamente a jusante
da barragem do Alto Lindoso. 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 da massa de água consistem em modificações significativas da morfologia,
do regime de escoamento natural e do transporte sólido e estão associadas à barragem de Alto Lindoso.
Ecologia: Ao nível da flora, nas margens a montante e mais próximas da barragem do Alto Lindoso,
verifica-se a presença de uma galeria ripícola pouco estruturada em ambas as margens, observando-se
algumas árvores isoladas na parte mais a montante e alguns
maciços ocasionais mais a jusante, onde pontualmente se encontra
estabelecido um incipiente amial ripícola, habitat prioritário. Em
meio terrestre, localizados a cotas mais elevadas, encontram-se
estabelecidas unidades de carvalhal e áreas artificializadas,
observando-se a ocorrência de matos com espécies arbóreas na
margem direita e floreta de folhosas na margem esquerda.
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Ao nível da fauna, dado que a área de implementação do Projeto se insere em áreas classificadas,
nomeadamente no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e numa IBA (Important Bird Area), estão
identificadas 147 espécies de avifauna, muitas delas migradoras, observando-se, por isso, uma variação
considerável da diversidade de avifauna ao longo do ano. Destacam-se efetivos importantes de espécies
de aves de rapina, sendo o principal local, em Portugal, de ocorrência do Picanço-de-dorso-ruivo e da
Sombria, salientando-se também, pelo seu estatuto de conservação e/ou pela reduzida área de
distribuição em Portugal, a Águia-real, a Gralha-de-bico-vermelho, o Bufo-real, o Falcão-abelheiro, o
Cartaxo-nortenho, a Escrevedeira-amarela e a Narceja, que tem, no Parque Nacional da Peneda-Gerês,
o único local de reprodução conhecido para Portugal. Quanto aos mamíferos, existem 15 espécies de
morcegos, das quais se destacam pelo seu estatuto de ameaça elevado as espécies Morcego-deferradura-grande, o Morcego-de-ferradura-pequeno, o Morcego-de-ferradura-mediterrânico e o
Morcego-rato-grande. Foram identificados várias espécies de peixes, sendo que apenas a Enguiaeuropeia apresenta estatuto de ameaça elevado, encontrando-se em estauto de Perigo.
Refira-se que no troço do rio Lima, imediatamente a jusante da área de implementação do Projeto, a
generalidade dos elementos de qualidade, monitorizados entre 2009 e 2017, encontra-se de boa
qualidade ecológica.
Qualidade do ar: Na área de estudo, não se registam situações preocupantes no que respeita à emissão
dos poluentes atmosféricos analisados. Em termos mais localizados, as características predominantemente
rurais da área onde se insere o Projeto, a inexistência de fontes de poluição significativas, em conjugação
com os fatores climáticos, permitem inferir uma boa qualidade do ar no local.
Resíduos: Na região onde o Projeto se enquadra, a Resulima, S.A. é responsável pela gestão, tratamento
e valorização dos resíduos sólidos urbanos produzidos. No contexto da gestão resíduos de construção e
demolição, verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros resíduos podem ser
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depositados em aterros específicos de resíduos não perigosos ou em aterros de Resíduos Sólidos Urbanos
com a devida autorização de receção. A deposição em aterro constitui a última opção, apenas após
esgotadas as possibilidades de reutilização e valorização.
Ambiente Sonoro: A área de estudo enquadra-se em meio rural, onde as principais fontes de ruído são
de cariz natural e resultantes de algumas atividades agrícolas e agropecuárias. Deste modo, verifica-se
a ausência de fontes significativas de ruído, apenas a estrada municipal 530, principal via de acesso de
Arcos de Valdevez a Paradela, e a estrada nacional 304-1, principal via de acesso de Ponte da Barca
a Lindoso, apresentam um maior fluxo de tráfego rodoviário, ainda assim reduzido e pouco significativo
em termos de ruído ambiente. Da visita de campo efetuada ao local, na envolvente da área de
implantação do Projeto não se registam recetores sensíveis suficientemente próximos, que possam ver o
quadro acústico de referência condicionado pela exploração do Projeto. Os recetores mais próximos
localizam-se na localidade de Lindoso, aproximadamente a 450 m da barragem.
Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: Na área de estudo do Projeto (1 km em seu
redor), verifica-se um conjunto significativo e diversificado, do ponto de vista tipológico e cronológico: 23
ocorrências arqueológicas e de património construído. Destas, apenas o castelo de Lindoso (oc. 1)
apresenta valor arquitetónico e arqueológico, pois
está classificado como monumento nacional. As
restantes ocorrências identificadas correspondem a
outros sítios arqueológicos 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.
Socioeconomia: A área do Projeto está inserida, 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). 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. Relativamente à área estudo, esta, é caracterizada por
ser uma área com caraterísticas rurais, os aglomerados populacionais mais próximos, são, Lindoso e
Paradela. As principais vias são, a estrada EN 304-1 e EN 203, na margem esquerda do rio Lima, a
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estrada M530, na 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.
Paisagem: A área de estudo da Paisagem apresenta uma morfologia ondulada a sinuosa, com declives
mais acentuados no vale envolvente ao rio Lima, a jusante da albufeira do Alto Lindoso. A altimetria varia
entre os 200 m e os 480 m, a cota mais baixa corresponde ao leito e a cota mais alta à encosta da
margem direita do rio Lima. A área em estudo da Paisagem insere-se no grupo de unidade de paisagem
“Entre Douro e Minho” e dentro deste a unidade homogénea de paisagem (UHP) – “Serras da Peneda Gerês”. Como elementos valorizadores da paisagem, destacam-se como principais usos do solo os
povoamentos de carvalhos, o curso de água (rio Lima), os equipamentos culturais e zona histórica
(localização do Castelo do Lindoso/ Forte do Lindoso e Conjunto de Espigueiros do Lindoso). Como
intrusões visuais, destacam-se: os equipamentos gerais, onde se destaca as subestações da REN e EDP do
Alto Lindoso e a barragem do Alto Lindoso, linhas de muito alta tensão e rede viária de maior expressão,
nomeadamente a estrada N304-1 e a estrada que atravessa a barragem do Alto Lindoso. Relativamente
ao local de implantação do Projeto, verifica-se que a Qualidade Visual da Paisagem varia entre
reduzida, média/elevada e elevada, a Capacidade de Absorção Visual varia entre muito Elevada e
elevada, o que se traduz numa Sensibilidade Visual reduzida, média e elevada.

6 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE PROVOCAM EFEITOS NA
ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO?
As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto do
Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso,
ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e
intensidade destas ações é variável, sendo prática corrente diferenciá-las por diferentes fases,
nomeadamente: planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão.
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Durante a fase de construção, as principais atividades que ocorrem e que pela sua natureza serão
suscetíveis de causar alteração, são as frentes de obra, a construção da Central mini-hídrica, a demolição
parcial da antiga ensecadeira de jusante e a 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 (apoio de transição) para a Linha Elétrica e a construção de
um Posto de Seccionamento.
Na fase de exploração, as ações geradoras prendem-se com a exploração e funcionamento da Central
mini-hídrica, com produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente, assim como
com a manutenção e reparação de equipamentos.
Na fase de desativação, salienta-se a desmontagem da Central, o respetivo transporte de equipamentos
e materiais, assim como a recuperação paisagística.

7 QUAIS OS PRINCIPAIS EFEITOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE?
O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no ambiente que possam
resultar da construção e do funcionamento do Projeto do Aproveitamento de caudais ecológicos para
produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso. Para esta avaliação, seguiu-se a mesma
lógica da caracterização do estado atual do ambiente, tendo sido analisados os impactes para as
diferentes fases do Projeto: construção, exploração e desativação.
Considerando que os impactes na fase de desativação do Projeto serão muito semelhantes ao da fase
de construção, embora de menor intensidade, e desconhecendo-se também quais as condições locais
aquando da fase de desativação, apresenta-se, de seguida, apenas os impactes identificados para a
fase de construção e fase de exploração (funcionamento).
Refira-se que o Projeto irá aproveitar uma alteração prevista e já licenciada para o novo Dispositivo de
Lançamento de Caudais Ecológicos a jusante do Aproveitamento do Alto Lindoso, havendo o cuidado de
se promover a avaliação, apenas e só, dos impactes ambientais resultantes das intervenções necessárias
ao aproveitamento hidroelétrico destes caudais que, mesmo na ausência do presente Projeto, seriam
sempre descarregados.

Impactes na Fase de Construção
A fase de construção do Projeto implicará um conjunto de impactes sobretudo negativos e diretos sobre
os meios físico, biótico e socioeconómico.
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A generalidade dos impactes deve-se às ações de limpeza e desmatação do terreno, decapagem,
escavações e aterros, com impactes tipicamente permanentes nos fatores biofísicos (geologia, solos, flora
e fauna) e uso e ocupação do solo e paisagem, e impactes temporários ao nível da potencial
contaminação de solos e recursos hídricos (devidos ao funcionamento do estaleiro em particular),
qualidade do ar, ruído e vibrações e incomodidade geral sobre as populações (estes últimos devidos
sobretudo à circulação de pesados ao longo das principais vias de acesso à obra). A demolição parcial
da ensecadeira canal poderá ainda influenciar a qualidade da água, podendo ocorrer o arrastamento
de partículas e consequente aumento da turvação no curso de água, sendo, contudo, um impacte pouco
significativo.
De um modo geral, durante a fase de construção, os impactes gerados pelos agentes enumerados
dificilmente são minimizáveis, dado que traduzem, na prática e no terreno, à efetiva implementação do
Projeto. Contudo, no presente caso, as intervenções são muito localizadas, em áreas já artificializadas e
de dimensão muito reduzida.
Assim, o afastamento da área de intervenção de zonas habitadas, a presença de uma área afeta à
empreitada muito contida e restrita ao estritamente necessário, limita a importância dos impactes, sendo
que a grande maioria dos impactes potencialmente ocorrentes na fase de construção são mitigáveis
através de medidas de gestão ambiental de obra e boas práticas e reversíveis.
Refira-se ainda que não será necessária a criação de novos acessos para a construção da nova Central,
sendo o coroamento da barragem o acesso principal para apoio à execução da obra.
O estaleiro localizar-se-á numa área já intervencionada, dentro das instalações da EDP Produção, dentro
da zona de proteção associada ao Contrato de Concessão, pelo que não são esperados impactes com
significado pela sua implantação.
Quanto ao projeto complementar, refira-se a reduzida extensão da Linha Elétrica (cerca de 70 m), sendo
apenas necessária a criação de um posto de seccionamento e de um único apoio da Linha Elétrica aérea
para a ligação à RNT, localizando-se estes junto à Subestação da EDP e não sendo, por conseguinte,
também necessária a criação de acessos.
Os impactes potencialmente mais gravosos resultam do risco de contaminação da linha de água (rio Lima)
em caso de ocorrência de derrames de óleos ou combustíveis durante a execução da obra. Assim como
de derrames acidentais resultantes do funcionamento do estaleiro e áreas de apoio (parques de viaturas
e maquinaria, armazenamento temporário de óleos e outras substâncias perigosas, entre outros). Para
estes impactes são propostas medidas de minimização, nomeadamente o cumprimento do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano de Gestão de Resíduos que direcionam um conjunto de
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medidas e procedimentos que visam a sua prevenção e atuação adequada para mitigar as consequências
das suas ocorrências.
Relativamente à saúde humana, não foram identificados quaisquer riscos pelo que não existirão, impactes,
que possam ter reflexos na saúde, resultantes de questões como o abastecimento de água e o
saneamento, o aumento da poluição do ar e da água ou a gestão de resíduos sólidos, a qualidade de
vida (níveis de ruído) e a saúde ocupacional. Também ao nível dos aspetos sociais, pela tipologia de
obra, características do local de intervenção e hábitos associados aos envolvidos neste tipo de
empreitadas, não é expectável qualquer afetação.
Em termos gerais, atendendo à muito significativa desproporção relativamente à obra na qual se vai
integrar, bem como às características da mesma (encontrando-se todos os terrenos que a integram
atribuídos à exploração do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, 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 do Alto Lindoso.
Na fase de obra são também identificados impactes positivos, que decorrem no domínio socioeconómico,
ainda que temporários, com a geração de emprego e dinamização da economia local.
Destes impactes, a geração de emprego assume-se como o mais relevante. Mesmo que temporário, o
efeito que a criação de emprego tem sobre o conjunto de trabalhadores que vê a sua situação laboral
e económica melhorada tem relevo num contexto de desemprego e escassez de fontes de rendimento que
caracteriza as populações de áreas limítrofes a grandes centros. Este impacte é maximizável,
considerando a prioridade à contratação de mão-de-obra local por parte do empreiteiro.
A implementação das medidas e planos de gestão indicados no EIA serão de vital importância para
prevenir e minimizar os impactes negativos identificados e maximizar os positivos.

Impactes na Fase de Exploração
Na fase de exploração do Projeto do Aproveitamento de caudais ecológicos para produção de energia
elétrica da Barragem do Alto Lindoso, os impactes positivos estarão relacionados com a diminuição da
atual dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao fornecimento de combustíveis fosseis
para a produção de eletricidade. Este contributo será, contudo, pouco significativo face à sua dimensão,
relativamente ao Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso.
A concretização deste Projeto configura assim um contributo aproximado de 0,027% para a percentagem
de energia (7%) que, face aos valores de fevereiro de 2019 distanciavam Portugal do objetivo para
2020.
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Destaca-se ainda, nesta fase, o impacte positivo resultante do aumento dos caudais ecológicos, de forma
a cumprir o contrato de concessão, que permitirá minimizar a alteração do regime natural do rio Lima.
Relativamente aos impactes negativos, identificados na fase de exploração, refira-se que para todos os
fatores ambientais, ou não serão esperados impactes negativos ou os verificados serão pouco significativos,
muitos dos quais de carácter acidental por eventual derrame de substâncias poluentes, tais como óleo e
combustíveis, decorrentes de ações de manutenção do Projeto do Aproveitamento de caudais ecológicos
para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso.
Salienta-se, ao nível da paisagem, que as infraestruturas do Aproveitamento de caudais ecológicos para
produção de energia elétrica, nomeadamente a Central mini-hídrica, o Posto de Seccionamento e o
reduzido troço da Linha Elétrica aéreo (localizado a meia encosta), não se irão destacar na envolvente
mais próxima, devido ao tipo de estrutura e localização, não causando impactes visuais.
De uma forma geral, e integrando já todas as dimensões da classificação de impactes, quer para a fase
de construção, quer para a fase de exploração, incluindo o potencial de minimização de impactes, os
impactes negativos sobre a maioria dos fatores ambientais serão globalmente pouco significativos.

8 O QUE FOI PROPOSTO PARA MINIMIZAR E ACOMPANHAR OS
EFEITOS NEGATIVOS DO PROJETO?
Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da implementação do Projeto do Aproveitamento
de caudais ecológicos para produção de energia elétrica da Barragem do Alto Lindoso no ambiente, foi
imprescindível uma análise preliminar. Em resultado dessa análise, foram propostas várias medidas, sendo
que algumas delas foram relativas ao Projeto.
Apresentam-se em seguida as medidas estabelecidas para reduzir os impactes negativos nas fases de
projeto, construção e exploração.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Deverá ser elaborada uma Planta Síntese de Condicionantes para a fase de construção.
Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta Síntese de Condicionantes deverá ser
atualizada.
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.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
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 (incluído no Plano de Gestão Ambiental da Obra).
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Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada que inclua, entre outros aspetos relevantes da
empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações de desarborização e desmatação e para os
atravessamentos de linhas de água.
Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que
garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente.
Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos
das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e
respetiva calendarização.
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.
A execução de visita de reconhecimento ao local do Projeto por parte da equipa de Acompanhamento Arqueológico.
O estaleiro deve ter em conta a localização definida tendo em atenção as condicionantes definidas na Planta de Condicionantes
do Plano de Acompanhamento Ambiental. Sempre que se tornem necessárias outras eventuais áreas de apoio à obra, como locais
de deposição de terras, devem preferencialmente ser escolhidas áreas já utilizadas para o mesmo fim.
O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas:
•

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 de forma a que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;

•

Parqueamento de viaturas e equipamentos; e

•

Deposição de materiais de construção.

Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação da área afeta ao mesmo com
sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que incluam as regras de segurança a observar, assim
como a calendarização das obras.
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.
O acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser evitado ou se possível interditado. Assim, as zonas de intervenção que
intersectem vias públicas e caminhos devem ser sinalizadas de acordo com os regulamentos de trânsito municipais, e sempre que se
justifique, vedadas.
Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas
pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização
Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras
terminem, em particular nas áreas de escavação e de aterro.
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino
final, privilegiando-se a sua reutilização.
Deve proceder-se ao Acompanhamento Arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem
movimentações dos solos (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer sejam feitas em fase
de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação do estaleiro, abertura/alargamento de acessos, de valas de cabos
ou desmatação. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra em simultâneo
terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes ou menos sensíveis à
compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno.
As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, consequentemente, não sejam
sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras
terminem, em particular nas áreas de escavação e de aterro.
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino
final, privilegiando-se a sua reutilização.
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As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes ou menos sensíveis à
compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno.
As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, consequentemente, não sejam
sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as
mesmas áreas.
Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a minimizar o período de tempo em
que os solos ficam descobertos.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a exposição do solo desprovido de vegetação,
deverão, sempre que possível, ser reduzidos durante os períodos em que é mais provável a ocorrência de precipitação mais intensa,
para minimizar a erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos para as principais linhas de água.
Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de
terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características
adequadas para depósito.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais
que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses
materiais serem encaminhados para destino final adequado.
Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água, deverão ser implementadas medidas que visem
interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Nunca deverá ser
interrompido o escoamento natural da linha de água. Todas as intervenções em domínio hídrico que sejam necessárias no decurso
da obra, devem ser previamente licenciadas.
Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente removida e depositada
em pargas.
As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2 metros de altura e
deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para
posterior utilização nas ações de recuperação.
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;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Zonas de proteção do património.

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos
acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.
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.
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando
a sua normal utilização por parte da população local.
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos de alteração à
entidade competente, para autorização.
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.
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.
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar
a emissão de poeiras.
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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.
Assegurar que os trajetos dos veículos utilizam as vias principais existentes até ao local do Projeto.
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.
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.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições
de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma
a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações sejam realizadas preferencialmente no
período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor, devendo ser solicitadas licenças especiais de ruído para os
casos excecionais.
Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais
ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos.
Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas
pluviais.
A saída de veículos das zonas do estaleiro e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma
a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados
dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.
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.
A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. Quando esta se localizar a uma distância
que tecnicamente o não permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, para
que fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações.
A segurança e higiene do espaço dentro e fora do estaleiro e na própria obra, devem ser asseguradas, salvaguardando também
eventuais acidentes com pessoas não afetas à obra.
Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de insonorização dos
equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, com base no PPGRCD, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição
de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com
a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição
de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
São proibidas queimas a céu aberto.
Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente
destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior
envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor
– ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para
tratamento.
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.
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.
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Proceder à desativação 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. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com
a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos
que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e
áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, através da reflorestação
com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.
Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de recurso a materiais
provenientes do exterior da área de intervenção.

FASE DE EXPLORAÇÃO
Incluir o Projeto da Central em todos os Planos já existentes de controlo de emergências, incluindo as ambientais, da
Barragem do Alto Lindoso.
Acionar o plano de atuação em caso de emergência aquando a ocorrência incêndio e/ou derrame de poluentes
durante a fase de exploração, nomeadamente durante as ações de manutenção.
Comunicação pelo dono-de-obra, à Direção Regional de Cultura, do eventual aparecimento de vestígios
arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu
interesse cultural e respetiva salvaguarda.

De um modo geral, os potenciais impactes do Projeto não suscitam preocupação, e em resultado da
caracterização da situação de referência, não houve a necessidade de propor um plano de monitorização
na fase de exploração da Central mini-hídrica, sugerindo-se apenas monitorização da Eficácia do Regime
de Caudais Ecológicos do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, já prevista pela EDP.
Para avaliar se as medidas de minimização da fase de construção são adequadamente cumpridas está
previsto a implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclui também
o acompanhamento arqueológico, e a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos (documento
complementar do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra). São dois documentos que constituem
ferramentas para aplicação de boas práticas ambientais e para o controlo dessas mesmas boas práticas.
Em termos gerais, verifica-se que os impactes ambientais negativos identificados para este Projeto são
pouco significativos e, são ainda reduzidos pela adoção e implementação das medidas de minimização
propostas.
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9 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO
APÓS A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO?
Os resultados obtidos, vertidos no EIA, permitem extrair as seguintes conclusões mais relevantes
relativamente aos efeitos do Projeto na área onde se vai implementar:
Do enquadramento efetuado, conclui-se que, não foram identificadas situações críticas que pudessem
inviabilizar o Projeto, e que embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, por exemplo ao
nível dos recursos hídricos e dos sistemas ecológicos, durante a fase de construção, mas estas serão
francamente minimizadas pela adoção das medidas de minimização identificadas e propostas neste EIA.
Ao nível do Ordenamento do Território não foram identificadas situações de incompatibilidade do Projeto
com os elementos de gestão territorial que abrangem a zona afeta à Central mini-hídrica. As servidões
identificadas foram devidamente assinaladas.
A fase de construção constitui o período mais crítico ao nível dos impactes negativos, nomeadamente
sobre os descritores usos do solo, flora, vegetação, habitats e paisagem, devido fundamentalmente às
ações de desmatação, mas que no presente caso são de reduzida magnitude e significado.
Refira-se também que os impactes expectáveis podem ser minimizáveis através da adoção de medidas
de minimização e de cuidados ambientais durante a execução da obra, conforme as indicações constantes
no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra que se apresenta no EIA.
Destaca-se o princípio que está inerente ao presente Projeto, o aproveitamento dos caudais ecológicos
que, obrigatoriamente, terão de ser lançados a jusante do Aproveitamento do Alto Lindoso, por forma a
cumprir os Contratos de Concessão (CC) relativo ao Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso. Assim,
foi necessário o desenvolvimento de um projeto de uma pequena central de aproveitamento desses
caudais, que garantisse só por si a viabilidade económica do investimento. A definição e implantação da
nova Central foi desenvolvida com base em vários elementos, nomeadamente a informação topográfica
atualizada, os níveis de proteção da instalação (tendo em conta a demolição parcial da antiga
ensecadeira de jusante), as condições de acesso e de realização das obras, bem como a informação
técnica dos equipamentos.
Em síntese, as principais conclusões alcançadas na avaliação produzida mostram que os impactes positivos
identificados adquirem especial significado e confirmam a pertinência do Projeto para os objetivos a que
se propunha, aliado a um conjunto de impactes negativos maioritariamente mitigáveis e pouco
importantes.
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