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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto de "Barragem de Gebelim, Alfândega da Fé", em fase de Projeto de Execução, sendo emitido 

pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). O projeto enquadra-se nas seguintes 

tipologias de projeto do diploma mencionado: 

 n.º 10 alínea g) do Anexo II “Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou 

armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I)” 

 n.º 10 alínea j)  “Construção de aquedutos e adutoras”. 

A Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilar Chão e Parada, dando cumprimento ao disposto 

no n.º 1 do artigo 14.º do RJAIA submeteu, via Plataforma SILiAmb – Módulo de Licenciamento Único 

Ambiental - LUA (Processo PL20210303000433) do projeto de execução da “Barragem de Gebelim, 

Alfândega da Fé”. 

A APA, na qualidade de autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída 

por representantes da própria APA, da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 

da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

(LNEG, I.P.), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), da 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro de 

Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) dando, assim, cumprimento ao artigo 9.º do referido 

diploma. 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA, I.P. (coordenação) – Dr.ª Margarida Grossinho 

 APA/DCOM (consulta pública) – Dr.ª Cristina Sobrinho   

 LNEG (geologia) – Doutor Carlos Meireles 

 APA/ARH Norte (recursos hídricos) – Eng. António Afonso 

 DGPC (património cultural) – Doutor João Marques   

 CCDR Norte (uso do solo, ordenamento do território, qualidade do ar, socioeconomia, sistemas 

ecológicos e ordenamento do território) – Dr.ª Maria João Barata 

 ARS Centro (saúde humana) – Eng.ª Gabriela Rodrigues 

 DGADR (aspetos técnicos do projeto e solos) – Eng.ª Isabel Loureiro / Eng. Manuel Frazão   

 ISA/CEABN (paisagem) – Arqt. Pais. João Jorge 

 APA/DCLIMA –Eng.ª  Patrícia Gama / Eng.ª Ana Filipa Fernandes 

A Administração Regional de Saúde do Norte, embora tenha nomeado um representante não se 

pronunciou no âmbito deste procedimento de avaliação. 

O EIA objeto da presente análise é da responsabilidade da empresa ENGIRECURSOS, Consultoria em 

Engenharia e Ambiente, Lda.., tendo sido elaborado entre setembro 2020 e janeiro de 2021. É composto 

pelos seguintes volumes: 
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 Resumo Não Técnico  

 Relatório Síntese 

 Peças Desenhadas 

Por solicitação da autoridade de AIA, suportada pela apreciação da CA, foi ainda apresentada a seguinte 

documentação: 

 Aditamento, datado de janeiro de 2022; 

 Resumo Não Técnico reformulado, datado de janeiro de 2020; 

 Elementos Complementares, submetidos a 1 de abril de 2022.  

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do 

projeto em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A CA desenvolveu os seguintes trabalhos: 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental a 11 de junho de 2021 e nomeação da 

Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA. No decurso da mesma, a CA considerou, a 20 de julho de 2021, 

necessária a solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do Decreto-lei 

n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua versão atual. Foi ainda solicitada a reformulação do 

Resumo Não Técnico. 

 Foi solicitada a prorrogação da data de entrega dos elementos adicionais primeiro até ao dia 31 

de janeiro de 2022. 

 Submissão do Aditamento ao EIA /EIA consolidado a 25 de janeiro de 2022 e análise do mesmo, 

pela CA. 

 Declaração da Conformidade do EIA a 17 de fevereiro de 2022.    

 Solicitação de elementos complementares relativos a alterações climáticas e recursos hídricos. 

 Realização da consulta pública entre 25 de fevereiro e 7 de abril de 2022. 

 Solicitação de Pareceres Externos aos Municípios de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e 

Mogadouro, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, Águas do Norte, S.A. e Direção Geral de Energia e Geologia. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública. 

 Análise técnica do EIA, do Aditamento e dos elementos complementares, bem como a consulta 

aos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes e a possibilidade dos 

mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 

tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.  

 Realização de visita ao local nos dias 30 de março com a presença do proponente e seus 

consultores e de elementos da CA. 

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 

viabilidade ambiental do projeto.  
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3. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada nos capítulos 3 e seguinte foi retirada dos elementos apresentados no 

EIA, no Aditamento e Elementos complementares ao mesmo. Foi também consultada a Memória 

Descritiva e Peças Desenhadas do “Projeto de Execução para a Reabilitação do Regadio da Camba”, 

submetido a procedimento de verificação da aplicabilidade do regime jurídico de AIA.  

 

3.1. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto pretende criar uma reserva de água através da construção da barragem de Gebelim que irá 

reforçar a adução de água ao perímetro de rega da Camba (já existente) e permitir a rega de um novo 

perímetro: Vilar Chão / Parada. O projeto em avaliação irá beneficiar solos com boa aptidão agrícola, onde 

a atividade, na situação atual, está limitada pela escassez de água, especialmente no período estival.  

A execução deste aproveitamento hidroagrícola irá permitir a introdução de culturas de regadio, 

sobretudo de Primavera/Verão e contribuirá positivamente para a sustentabilidade e o relançamento da 

atividade agrícola na região, invertendo a tendência atual de abandono, com benefícios diretos na 

economia local e regional.  

No decorrer da visita foi possível verificar a existência de novas plantações de amendoal e soutos de 

castanheiros, mesmo em zonas de maior declive/altitude, anteriormente desaproveitadas. Salienta-se 

ainda a instalação no concelho de duas empresas associadas ao comércio de frutos secos: AMENDOURO 

– Comércio de Indústria de Frutos Secos, Lda. e Grupo ALMENDRAS MORALES, esta última de origem 

espanhola. 

 

3.2. ANTECEDENTES  

Programa Nacional de Regadios 

O projeto está integrado no Programa Nacional de Regadios (PNR), aprovado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 133/2018, de 12 de outubro, e regulamentado pela Portaria n.º 38/2019, de 29 de janeiro. 

Este Plano tem como objetivos o desenvolvimento do regadio sustentável,  valorizando a atividade 

agrícola, promovendo a melhoria da qualidade dos produtos, contribuindo ainda para a adaptação às 

alterações climáticas, o combate à desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos. 

Neste âmbito serão intervencionados 90 mil hectares criando novas áreas de regadio (54.032 ha) e 

reabilitando / modernizando áreas já existentes (41.053 ha). Prevê a intervenção em 4 zonas do país: 
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Quadro n.º 1 - Áreas e investimentos por tipologia e zonas de intervenção do Programa Nacional de Regadios 

 

Fonte: Plano Nacional de Regadios (https://apambiente.pt/agua/plano-nacional-de-regadio)  

 

https://apambiente.pt/agua/plano-nacional-de-regadio
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Figura n.º 1 – Perímetro de Rega Vilar Chão – Parada  
Fonte: Mapa do Programa Nacional de Regadios (https://apambiente.pt/agua/plano-nacional-de-regadio) 

 

 

https://apambiente.pt/agua/plano-nacional-de-regadio
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Procedimento de AIA n.º 3041 

O projeto da Barragem de Gebelim foi submetido m 2019 a avaliação de impacte ambiental em fase de 

estudo prévio. 

O projeto então apresentado destinava-se a reforçar a disponibilidades de água ao regadio da Camba, mas 

também alargar a área de rega por mais cerca de 480 ha entre as povoações de Vilar Chão e Parada, no 

concelho de Alfândega da Fé, dando origem ao Regadio de Vilar Chão/Parada, abrangendo um total de 

cerca de 149 proprietários. 

A Barragem de Gebelim, a construir será do tipo barragem de terra com perfil zonado, prevendo-se que a 

cota do nível de pleno armazenamento (NPA) se situe nos 635 m, dando origem a um volume de água 

armazenada na albufeira da ordem dos 1015 dam3 e uma área inundada de 8,49 ha. O coroamento da 

barragem terá cerca de 8 m de largura e 145 m de comprimento. O acesso ao coroamento da barragem 

será feito pela margem esquerda, a partir de um caminho florestal existente, que será melhorado e 

reabilitado numa extensão de cerca de 2,6 km, fazendo a ligação ao caminho de acesso à barragem da 

Camba e daí à rede viária e servirá unicamente para aceder à barragem, não estando prevista a sua 

continuação para a margem direita.  

O Estudo de Impacte Ambiental então apresentado foi considerado desconforme atendendo à informação 

em falta corresponder a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir. 
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Figura n.º 2 – Projeto apresentado em fase de Estudo Prévio 
Fonte: Relatório Síntese (Figura 1, p. 7) 

Aproveitamento Hidroagrícola da Camba 

O projeto em apreço terá infraestruturas comuns ao aproveitamento hidroagrícola da Camba, já 

implementado pelo que importa fazer o seu enquadramento. 

Este projeto datado de 1985 e concluído em 1993, por iniciativa da Direção Regional de Agricultura de 

Trás-os-Montes, constitui origem de água para consumo urbano e rega, beneficiando uma área de cerca 

de 320 ha. A barragem, de aterro com 30m de altura e uma capacidade útil de 1,08 hm3 localiza-se nas 

freguesias de Gebelim, Alfândega da Fé e de Peredo (Macedo de Cavaleiros). A área de regolfo tem cerca 

de 9,5 ha. O abastecimento público, atualmente concessionado às Águas do Norte, é servido pela estação 

de tratamento de águas (ETA) de Alfandega da Fé, com um caudal de dimensionamento de 70 l/s. 

O adutor da Camba que liga a barragem ao perímetro de rega tem 6+762 km e contempla 4 derivações: 

 Km 1+500 (nó 22) - Ligação com o troço do adutor proveniente da barragem de Gebelim;  

 Km 5+357 (nó 87) - Derivação para a ETA;  

 Km 5+809 (nó 95) - Derivação para o bloco de Saldonha do perímetro de rega da Camba;  

 km 6+762 (nó 97) - Derivação para o bloco de Vale Pereiro e Agrobom.  
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O perímetro de rega, cuja exploração se iniciou em 1997, está integrado na União das freguesias de 

Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro do concelho de Alfandega da Fé e na freguesia de Peredo, concelho de 

Macedo de Cavaleiros (3,9% da área total). Encontra-se dividido em três zonas, correspondentes às 

povoações de Saldonha, Vale Pereiro e Agrobom. Está limitado por uma área total dominada de 531 ha; 

no entanto, em termos efetivos, apenas estão beneficiados 320 ha. Atualmente regam-se também mais 

de 50 ha em termos precários. A estrutura parcelar é maioritariamente de pequena dimensão, sendo as 

principais culturas beneficiadas olival, amendoal (66%), frutos frescos (pessegueiros) Hortícolas e prados 

permanentes.  

O projeto de Reabilitação do Regadio da Camba resultou da necessidade de substituição da conduta 

adutora (uma vez que apresenta rebentamentos frequentes), sendo também necessário a completa 

reabilitação da rede de rega, possibilitando a instalação de equipamentos visando a contagem dos 

volumes consumidos e o controlo do uso da água, de modo a melhorar a eficiência do uso da água.  

Este projeto foi submetido a verificação da aplicabilidade do regime jurídico de AIA em 2017, tendo sido 

considerado que não ser suscetível de provocar impactes significativos no ambiente, não se encontrando, 

consequentemente, sujeito a procedimento de AIA. 

 

Figura n.º 3 – Projeto de reabilitação do Regadio da Camba 
Fonte: Projeto de Execução do Regadio da Camba Planta de Localização (001) 

O projeto previa a realização das seguintes intervenções:  

 Substituição da conduta adutora (numa extensão de 6.762 m, com um diâmetro variando entre 600 

mm e 700 mm), com uma ligeira adequação do seu traçado. No geral, o troço de conduta que substitui 

a conduta existente será colocado aproximadamente no mesmo traçado, visto não haver 

disponibilidade de outro espaço. Para o efeito, deverá ser previamente removida a conduta existente 

sempre que os dois traçados (existente e a construir) colidam.  

 

O troço inicial de adução, que parte da barragem da Camba até cerca do km 1+500 m (nó de ligação 

à barragem de Gebelim), será dimensionado para metade do caudal de dimensionamento (606 l/s), 

ou seja 303 l/s). As duas barragens contribuirão equitativamente no fornecimento do caudal. 

Face ao aumento do caudal na conduta adutora, de 253 l/s para 606 l/s e, ao consequente, aumento 

das perdas de carga, nas proximidades da 1ª CPC (câmara de perda de carga) será necessário afastar 

o traçado do novo adutor para cotas mais reduzidas que permitam o escoamento em gravidade, 

mesmo considerando o aumento do diâmetro do adutor.  

Devido a este afastamento será necessário instalar uma conduta de ligação (com 77 m e 400 mm de 

diâmetro) entre o adutor e a 1ª CPC para permitir o abastecimento à ETA. Esta CPC será também 
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objeto de remodelação. Por outro lado, a 2ª CPC deverá ser desativada, sendo substituída por uma 

nova câmara de perda de carga, a construir no início da rede de rega de Vale Pereiro e Agrobom, ou 

seja nas imediações do km 6+762 da conduta adutora.  

 

 Reabilitação da rede de rega, constituída por duas redes de rega independentes (Saldonha; Vale 

Pereiro e Agrobom), através da substituição integral da rede existente, verificando-se ainda a 

necessidade de alterar o circuito hidráulico, decorrente da reabilitação da conduta adutora e visando 

salvaguardar a possibilidade de adução futura a zonas de rega a jusante do perímetro da Camba.  

Assim, a intervenção nas redes de rega da Camba prevê a instalação de cerca de 22 km de tubagens 

com diâmetros que variam entre 500 e 90 mm. Em muitos troços o traçado das condutas sobrepõe-

se ou está muito próximo do traçado atualmente existente, devendo proceder-se à remoção das 

condutas existentes, sempre que existir sobreposição. Para além da instalação de válvulas hidráulicas 

com contadores nas bocas de rega, serão também substituídas condutas (uma vez que rebentam 

frequentemente), bem como substituídos e instalados órgãos de segurança e exploração (ventosas, 

descargas de fundo, válvulas de seccionamento e hidrantes com contadores individuais a jusante da 

boca de rega).  

 

 Revisão do perímetro de rega, considerando que a área beneficiada é de 320 ha e o limite atual se 

refere a uma área dominada com 531 ha, que inclui áreas não passíveis de pertencerem a um 

aproveitamento hidroagrícola, designadamente perímetros urbanos, florestas e montados, 

garantindo que a mancha fosse o mais homogénea/contínua possível.  

Esta revisão tem essencialmente em conta as parcelas já regadas e a exclusão das ocupações não 

agrícolas e de proteção ambiental e, por outro lado, de acordo com a análise de exploração da 

albufeira da Camba e tendo em conta os consumos previstos, alargar a área beneficiada do perímetro 

de rega de 320 ha para 350 ha, integrando áreas que atualmente já estão a ser regadas. 
 

 Instalação de um sistema de automação e telegestão para gestão e controlo do uso da água. 

A reabilitação do perímetro de rega da Camba foi concluída em 2020. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

  

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto desenvolve-se no concelho de Alfândega da Fé, e pontualmente, nos concelhos de Macedo 

de Cavaleiros e Mogadouro. 

 Concelho de Alfândega da Fé (Freguesias de Agrobom, Saldonha, Vale Pereiro e Vilar Chão e União 
das Freguesias de Gebelim e Soeima e União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira) 

 Concelho de Macedo de Cavaleiros (Freguesias de Chacim e Peredo) 

 Concelho de Mogadouro (Freguesia de Castro Vicente) 
 

A localização das várias componentes do projeto é a seguinte: 

 Barragem de Gebelim e respetiva albufeira na União de Freguesias de Gebelim e Soeima, 

concelho de Alfândega da Fé.  
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 Áreas de empréstimo para obtenção de materiais para a execução do aterro da barragem, 

nas freguesias de Chacim e Peredo, do concelho de Macedo de Cavaleiros. 

 Adutor de Gebelim inicia-se na União de freguesias de Gebelim e Soeima, de Alfândega da 

Fé e termina na freguesia de Peredo, concelho de Macedo de Cavaleiros.  

 Adutor de Vilar Chão / Parada atravessa a União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Vale 

Pereiro, do concelho de Alfândega da Fé, engloba uma pequena parcela na freguesia de 

Castro Vicente, do concelho de Mogadouro, terminando na freguesia de Vilar Chão, do 

concelho de Alfândega da Fé.  

 Área de regadio nas freguesias de Vilar Chão e União de Freguesias de Parada e Sendim da 

Ribeira todas incluídas no concelho de Alfândega da Fé. 

O projeto não interfere com áreas sensíveis, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação.  

 

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A barragem de Gebelim tem por objetivo o reforço das disponibilidades de água ao regadio da Camba, 

com que irá partilhar infraestruturas de adução e armazenagem de água e a criação de um novo perímetro 

de com cerca de 480 ha entre as povoações de Vilar Chão e Parada, no concelho de Alfandega da Fé, 

(Regadio de Vilar Chão / Parada, abrangendo cerca de 149 proprietários). 

BARRAGEM  

O projeto da barragem contempla os seguintes componentes: 

 Barragem de Gebelim, respetivos órgãos hidráulicos (de desvio da ribeira, de segurança e de 

exploração); 

 Acessos (acesso ao coroamento, acesso à câmara de manobras de jusante e o acesso ao passadiço 

da torre de tomada de água. 
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Figura n.º 4 - Local de implantação da Barragem de Gebelim 
Fonte: Relatório Síntese (figura 3.3, p. 57) 

 

A barragem de aterro de solo enrocamento com cortina central de betão betuminoso terá uma altura 

máxima acima do terreno natural de 39 m. O coroamento terá uma largura de 8 m e um desenvolvimento 

de cerca de 197 m. A área inundada será de 10,2 ha, à cota de pleno armazenamento (cota 631) e terá um 

volume útil de 1,22x106 m3 =1.220.000m3. 

Quadro n.º 2 – Evolução do desenvolvimento do projeto entre as fases de Estudo Prévio e Projeto de Execução  

Características Estudo Prévio Projeto de 

Execução 

Altura acima do terreno 

natural 

35 m 39 m 

 Largura do coroamento 8m 8m 

Comprimento do coroamento 145 197 

Cota de nível pleno 

armazenamento 

635 641 

Volume útil 1.015 dam3 1.220 dam3 

Área inundada à cota de 

pleno armazenamento 

8,49 ha 10,2 ha 

Acesso à barragem 2,6 km 1,07 km 

Fonte: Quadro elaborado a partir da informação dos EIA de 2019 e atual 
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Áreas de empréstimo 

Os materiais a utilizar nos aterros dos maciços estabilizadores serão provenientes de áreas de empréstimo 

localizadas fora da área da albufeira, a cerca de 2 km do local da barragem. Estas áreas têm cerca de 33 

ha, prevendo-se que sejam extraídos 258.077 m3 de terras necessárias para o aterro da barragem. Parte 

da área está ocupada com souto e pinhal. 

 

Figura n.º 5 – Área de Empréstimo  
Fonte: Planta (Projeto, Desenho 006); Foto (Visita, 30 de março) 

 

Os materiais de filtro, dreno, enrocamento de proteção dos paramentos, zonas de transição e 

enrocamento de transição, bem como os agregados da cortina de betão betuminoso e dos betões, serão 

provenientes de areeiros e pedreiras, existindo na envolvente várias empresas dedicadas à extração de 

materiais passíveis de utilização. Prevê-se que sejam necessários 33.141,7 m3 desses materiais.  

Órgãos hidráulicos 

Os órgãos hidráulicos da barragem compreendem o descarregador de cheias, a descarga de fundo, a 

tomada de água, o circuito para derivação do caudal ecológico e o desvio provisório. O descarregador de 

cheias da barragem de Gebelim será implantado na margem esquerda e será constituído por:  

 soleira descarregadora frontal em labirinto com crista à cota do NPA (639);  

 canal coletor lateral;  

 canal retangular de encosta;  

 estrutura de dissipação de energia, constituída por salto de ski.  

O descarregador de cheias será implantado na margem esquerda, de modo a permitir orientar a estrutura 

de saída para a linha de água, assegurando melhores condições de restituição. Devido ao traçado da 

ribeira, o alinhamento do descarregador de cheias é bastante oblíquo relativamente ao eixo da barragem, 

pelo que se previu como estrutura de entrada uma soleira descarregadora frontal em labirinto seguida de 

canal coletor lateral. Segue-se um canal de encosta de secção retangular e uma estrutura de dissipação 
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de energia, constituída por um salto de ski, ligeiramente assimétrico, para orientação da restituição dos 

caudais à ribeira. 

O canal coletor lateral desenvolve-se a jusante da soleira descarregadora em labirinto. A soleira do canal 

coletor foi prevista à cota 633,50 (admitindo uma folga de cerca de 0,20 m relativamente à altura de água), 

sendo o nível de água no início do canal, para caudal máximo, de 636,80. O canal coletor prolonga-se ao 

longo da encosta até à restituição da linha de água, dando origem ao canal de encosta. 

O desvio provisório da ribeira para a construção da barragem, será feito através de uma galeria em betão 

armado, posteriormente, aproveitada para o circuito hidráulico de tomada de água e descarga de fundo. 

O circuito hidráulico de tomada de água e descarga de fundo será localizado na base da encosta direita, 

com traçado parcialmente curvo, e é constituído, de montante para jusante, pela torre de tomada de 

água, por uma galeria acessível em betão armado no interior da qual será colocada a conduta de aço 

DN700 e pela câmara de manobras, a jusante. A conduta é comum à descarga de fundo e à tomada de 

água. Na torre foram considerados dois orifícios a diferentes níveis para captação de água para rega e, na 

base, a entrada para a descarga de fundo.  

O acesso à torre é feito a partir da margem direita por um passadiço. 

Está também previsto um circuito de derivação do caudal ecológico dimensionado para o caudal máximo 

previsto de 13,60 l/s, entre os meses de janeiro a março, e verificado para o caudal mínimo de 0,80 l/s, 

nos meses de maio até outubro. Não está previsto o aproveitamento do caudal excedente e/ou caudal 

ecológico para produção de energia. 

Será ainda instalada uma câmara de manobras de jusante. 

Eletricidade 

O traçado da linha de média tensão que alimentará o posto de transformação da barragem será definido 

pela entidade distribuidora de energia. 

O projeto global inclui a conceção e dimensionamento das seguintes instalações elétricas:  

 Preparação para a alimentação de energia ao posto de comando da barragem a partir de um 

ramal da rede de média tensão (MT) do distribuidor local de energia elétrica (posto de 

transformação e seccionamento aéreo de 25 kVA/15 kV);  

 

 Alimentação de energia às diversas infraestruturas associadas à exploração da barragem: 

 

o posto de comando da barragem; 

o torre de manobra da tomada de água e descarga de fundo; 

o estrutura de saída da tomada de água e descarga de fundo;  

o iluminação exterior do coroamento da barragem e paramento de jusante  

Sistema de automação e comando 

O sistema de comando e controlo dos órgãos hidromecânicos da barragem e das estruturas associadas 

terá como principais funções a recolha das informações correspondentes aos seguintes equipamentos:  

 Comportas da estrutura de entrada da tomada de água e descarga de fundo;  

 Válvula de jato oca da estrutura de saída da tomada de água e descarga de fundo;  

 Válvula de seccionamento da descarga de fundo;  
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 Válvula da derivação para a rede de rega, na estrutura de saída da tomada de água e descarga de 

fundo;  

 Circuito de regulação do caudal ecológico. 

Será colocada instrumentação para medição contínua do nível de água na albufeira da barragem de 

Gebelim, para controlo do caudal ecológico libertado para jusante e contabilização de caudais e volumes 

aduzidos para a rede de rega a abastecer pela barragem. Será ainda colocado um posto udométrico junto 

ao posto de controlo da barragem. 

 

ACESSOS 

Está prevista a execução dos seguintes acessos: 

 caminho de acesso ao coroamento da barragem, com início na estrada de acesso à barragem de 

Camba, que, por sua vez parte da EM 576 (que liga a Soeima a Gebelim e à EN 215); 

 

 caminho de acesso à câmara de manobras da descarga de fundo e tomada de água, com início no 

final do coroamento, na margem direita; 

 

 caminho de acesso ao passadiço de acesso à torre de tomada de água, também com início no 

final do coroamento, na margem direita. 

Caminho de acesso ao coroamento da barragem 

O Caminho terá um comprimento de 1.070,26 m, iniciando-se na estrada que parte da EM 576 e dá acesso 

à barragem de Camba, e terminando no coroamento da barragem. Nos primeiros 881 m desenvolve-se 

sobre um caminho existente 

Será constituído por uma faixa de rodagem com 3 m, ladeada por bermas direitas com 0,5 m 

materializando uma plataforma com 4,0 m. A plataforma terá uma rega de impregnação com emulsão 

betuminosa e um revestimento superficial duplo betuminoso. 

De acordo com informação prestada na visita o troço existente será reperfilado, regularizado, 

necessitando também alguns dos taludes existentes de ser reforçados. 

Acesso à câmara de manobras de jusante 

O caminho será constituído por uma faixa de rodagem com 2,5 m, ladeada por bermas direitas com 0,50 

m de largura, ou seja uma plataforma com 3,5 m. 

Foi previsto um remate em gabiões, com 1 m de altura máxima (junto ao coroamento da barragem, com 

50 m de desenvolvimento, ao pk 0+250 com 35 m de desenvolvimento e cerca do km 0+350 com 25 m de 

desenvolvimento. Junto à câmara de manobras de jusante, após o final do acesso, foi projetado um 

alargamento para permitir a manobra dos veículos. Para materializar este alargamento, será construído 

um muro de suporte. Este muro será de betão armado, com cerca de 5 m de altura e terá um comprimento 

total de 14,5 m. 

Acesso ao passadiço da tomada de água 

O acesso ao passadiço destina-se a permitir que um veículo ligeiro, tipo pick-up, possa aceder ao 

passadiço, caso seja necessário transportar algum equipamento que seja desmontado da torre de tomada 

de água. Para tal, foi previsto um acesso mais estreito, constituído por largura total de plataforma de 2,5m 

que surge no prolongamento do coroamento da barragem. 
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Movimento de Terras 

Estima-se que a execução da barragem, órgãos e acessos movimente um volume de escavação de 

79.791,9m3, um volume de aterro de 3.339,3 m3, sendo necessário levar a depósito 76.547m3 de terras 

sobrantes. 

Prevê-se que a deposição destas terras seja feita nas áreas de empréstimo. De acordo com a informação 

disponibilizada no aditamento ao EIA, deverá ser planeada a exploração das áreas de empréstimo de modo 

a permitir fazer o depósito provisório dos materiais excedentes nas próprias áreas de empréstimo, em 

zonas ainda não exploradas. Uma vez atingida a cota final de exploração em determinada zona, os 

materiais serão colocados em depósito definitivo, libertando a zona de depósito provisória onde se 

encontravam, para poder ser explorada. 

Cronograma 

Prevê-se que a fase de construção da barragem demore cerca de 3 anos e 3 meses. 

 

REGADIO 

O Projeto de Execução da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão / Parada 

compreende a construção de dois adutores, uma rede de rega secundária e estação de filtração. 

O circuito hidráulico principal é comum aos perímetros de rega da Camba e de Vilar Chão / Parada e 

compreende para além das barragens da Camba e de Gebelim, já caracterizadas o adutor de Camba e o 

adutor de Gebelim. 

 

Figura n.º 6 – Abastecimento de água aos perímetros de rega da Comba e de Vilar Chão 
Fonte: Relatório Síntese (Figura 3.12, p. 109) 
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Adução da Água 

Serão assim construídos 2 adutores: 

 Adutor de Gebelim – que faz a ligação entre a barragem de Gebelim e a conduta adutora da 

Camba (nó 22 do adutor da Camba); 

 

 Adutor de Vilar Chão/Parada – com início na derivação para o bloco de rega de Vale Pereiro e 

Agrobom (nó 97 do adutor da Camba).  

Adutor de Gebelim 

O adutor de Gebelim com DN 600 desenvolve-se ao longo de 1.630 m e foi dimensionado para metade do 

caudal total da conduta adutora comum aos perímetros da Camba e de Vilar Chão/Parada, ou seja, 310 

l/s. Inicia-se na câmara de válvulas a jusante da barragem de Gebelim e desenvolver-se-á ao longo da 

encosta e da ribeira de Gebelim, em direção a este. No seu troço terminal atravessará a ribeira da Camba 

e terminará na câmara de válvulas do nó 22 do adutor da Camba. 

Adutor de Vilar Chão / Parada 

Com 5.895 m de comprimento este adutor terá início junto ao nó 97 do adutor da Camba, onde se dá a 

ligação à rede de rega de Vale Pereiro e Agrobom e onde será construída a estação de filtração de Vilar 

Chão/Parada. Desenvolver-se-á em direção a sul, atravessando a EN215 aproximadamente ao pk 1+560, 

terminando no início da rede de rega de Vilar Chão/Parada. O caudal de dimensionamento considerado 

para este adutor é igual ao caudal de dimensionamento da rede de rega (363,5 l/s). Nos locais em que as 

condutas se desenvolvem ao longo de zonas de encosta com inclinações a rondar os 30% foi prevista a 

execução de uma plataforma de trabalho com 4 metros de largura. 

Os órgãos de manobra e segurança serão constituídos por válvulas de seccionamento, ventosas e 

descargas de fundo, cujo objetivo será o de assegurar o bom funcionamento dos adutores e o seu 

seccionamento por troços, para eventual reparação das condutas. Para esvaziar os troços das condutas, 

considerou-se a instalação de descargas de fundo nos pontos baixos das condutas. 

As condutas ficarão enterradas a uma profundidade nunca inferior a 1 m. No atravessamento de caminhos 

e linhas de água as tubagens deverão ser envolvidas em maciços de betão armado com secção retangular. 

O atravessamento da EN 215 será executado através de perfuração horizontal com encamisamento. 

Estação de Filtragem 

As redes de rega sob pressão equipadas como hidrantes os órgãos de exploração, podem ser facilmente 

colmatados por partículas minerais como areia, limo, argila, e partículas orgânicas, nomeadamente algas, 

restos de animais e plantas. Assim está prevista a instalação de uma estação de filtragem, imediatamente 

a jusante da derivação para o perímetro de Vale Pereiro e Agrobom, do regadio da Camba, junto ao nó 97 

do adutor da Camba que permitirá: 

 Prevenir danos causados por elementos em suspensão na água de rega, diminuindo os riscos de 

obturação dos mesmos e reduzindo os custos de manutenção;  

 Reduzir a acumulação de sedimentos no interior das condutas constituintes da rede de rega; 

 Distribuir água com boa qualidade aos regantes. 

Serão instalados 4 filtros de malha com eixo horizontal e os respetivos circuitos hidráulicos individuais no 

interior de um edifício, tipo caseta que ocupará uma área de cerca de 9,0 x 5,0 m2 (dimensões exteriores) 

e terá uma altura máxima (pé direito) de 4,0 m acima do pavimento. Os filtros a instalar terão limpeza 
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automática por atuação hidráulica e serão instalados em paralelo, para uma pressão de serviço de 1,0 

MPa. 

 

REDE DE REGA 

Pretende-se implementar uma rede de rega gravítica, embora com abastecimento de água sob pressão, 

que funcionará em conjunto com o regadio da Camba, atualmente em exploração. Ambos os perímetros 

irão partilhar a mesma reserva de água (albufeiras da Camba e de Gebelim). 

Para a delimitação do perímetro, teve-se em conta o balanço entre as disponibilidades hídricas 

armazenadas nas albufeiras e os consumos previstos, designadamente as necessidades de rega 

considerando o modelo cultural preconizado, bem como a evaporação e o caudal ecológico. Foram 

englobadas áreas com aptidão agrícola para o regadio e cujas cotas sejam, na sua maioria, inferiores a 530 

m, de modo a garantir o abastecimento gravítico e o fornecimento mínimo de 35 m de pressão a montante 

dos hidrantes. 

A área abrangida pelo perímetro de rega corresponde atualmente a uma área maioritariamente integrada 

na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e dominada pelo uso agrícola, de pequenas/médias propriedades 

dedicadas a culturas permanentes, onde o olival e o amendoal ocupam mais de metade do perímetro. 

O limite das unidades de rega foi efetuado, sempre que possível que possível, ou por limites físicos 

(estradas, caminhos, linhas de água existentes), permitindo uma maior facilidade de acesso para 

exploração, manutenção e execução das obras, ou pelo cadastro disponível. Uma vez delimitadas as 

unidades de rega, procedeu-se à sua agregação em unidades servidas por um hidrante, onde se 

concentram as respetivas bocas de rega. Foram definidas 239 unidades de rega, com áreas entre 0,79 ha 

e 9,31 ha, o que corresponde a uma área média de 2,06 ha. 

 
Figura n.º 7 – Rede de Rega Vilar Chão / Parada 

Fonte: Relatório Síntese (Figura 3.17, p. 22) 
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4.3. ALTERNATIVAS 

Localização da barragem e solução técnica 

Foi estudada a possibilidade de construir uma barragem de betão gravidade, no entanto, o custo estimado 

para essa solução excedia significativamente o custo orçamentado no processo de financiamento, pelo 

que em alternativa se procedeu ao estudo de alternativas de localização do eixo da barragem ao longo da 

ribeira de Gebelim numa zona onde o vale é mais aberto, permitindo a construção de uma barragem de 

aterro. 

 

Figura n.º 8 – Alternativas de localização da barragem de Gebelim 
Fonte: Relatório Síntese (Figura 3.19. p. 127) 

 

A análise comparativa das diferentes soluções permitiu concluir que o Eixo Alternativo 4 (Montante) 

conduz a uma barragem que, para mesma altura, tem maior volume de albufeira, pelo que seria uma 

alternativa economicamente mais favorável. 

A solução de construção adotada foi a de uma barragem de aterro com cortina central de betão 

betuminoso, dada a inexistência de solos argilosos para construção de um núcleo. 

 

Áreas de Empréstimo 

Foram estudadas três potenciais áreas de empréstimo (Áreas A, B e C), localizadas em ambos os lados das 

estradas EN216 e EN575, junto à localidade de Peredo e à Barragem da Camba.  

O volume estimado resultante da escavação das Áreas A, B e C com meios ligeiros (retroescavadora para 

escavação de solos residuais e maciço decomposto a muito alterado), somaram cerca de 285.000 m3, o 

que perfaz apenas cerca de 50% do material necessário.  

Para a suprir a necessidade de volume adicional, foi analisada a hipótese de estender a área de 

empréstimo A para oeste e para a este (A’’). Com a exploração destas duas áreas complementares 
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recorrendo apenas a meios de escavação ligeiros, estimou-se que poderiam vir a obter-se adicionalmente 

cerca de 175.000 m3, perfazendo um total de 460.000 m3 (cerca de 83% do volume necessário). Foram 

assim escolhidas como preferenciais estas duas últimas áreas. 

 
Figura n.º 9 – Alternativas de Áreas de Empréstimo estudadas 

Fonte: Relatório Síntese (Figuras 3.20 e 3.21, p. 129 e 130) 

 

Fase de desativação 

Foram consideradas as alternativas de abandono ou remoção e desmantelamento das infraestruturas. 

A desativação da albufeira permitirá a reversão do sistema lêntico para lótico, no qual voltará a ocorrer a 

circulação de materiais e nutrientes ao longo do curso de água, com tendência para a recuperação das 

características da massa de água e galeria ripícola.  

 

Abastecimento a partir da albufeira do Baixo Sabor 

Foi ainda avaliada, sob o ponto de vista económico, a opção do abastecimento de água a partir da albufeira 

do Baixo Sabor. Para isso foram comparados os custos de conservação e manutenção associados á 

barragem de Gebelim e à origem de água na albufeira da barragem do Baixo Sabor. Para a definição destes 

custos foram considerados os valores de investimento apresentados nas estimativas orçamentais relativas 

a cada uma das infraestruturas necessárias. 

Para a barragem de Gebelim, adução e regadio os custos anuais de conservação e manutenção variam 

entre 21,38 €/ha, nos primeiros 10 anos e 112,42 €/ha, no último período considerado (3ª década). 
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O abastecimento a partir da albufeira do Sabor apresenta custos anuais de conservação e manutenção 

variam entre 213,79 €/ha, nos primeiros 10 anos e 462,66 €/ha, no último período considerado (3ª 

década). 

Os custos desta última alternativa são 10 vezes superiores aos estimados para o projeto em avaliação. 

Esta elevação dos custos prende-se com o facto da adução de água de rega ser feita de forma gravíticas, 

no primeiro caso, enquanto a adução a partir do Sabor implica a construção de centrais elevatórias, tendo 

ainda sido avaliada a instalação de centrais solares para o fornecimento da energia elétrica necessária ao 

seu funcionamento. No quadro n.º 3 encontram-se discriminados os custos ao longo do período de vida 

útil do projeto. 

Quadro n.º 3 - Encargos anuais de conservação e manutenção (valores atuais, em % do investimento) 

Para a execução do projeto e para o abastecimento a partir da albufeira do Sabor 

 

Fonte: Elementos Complementares ao EIA (C747-REG-PE-Alternativas-aditamento, Quadros 1 e 2)  
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4.4. PRINCIPAIS AÇÕES E INTERVENÇÕES DO PROJETO 

Fase de Construção 

 Instalação e atividade de estaleiros; 

 Utilização de acessos à obra; 

 Desmatação/decapagem para implantação das infraestruturas do projeto; 

 Escavação, aterro e terraplenagem para construção da barragem; 

 Escavação e aterro de valas para colocação de condutas; 

 Escavação, aterros e terraplenagens para construção de acessos;  

 Depósito de materiais sobrantes; 

 Exploração das áreas de empréstimo. 

Fase de Exploração 

 Operação das infraestruturas de rega, e da atividade de regadio. 

Fase de desativação 

Podem ser vários os cenários possíveis: 

 Abandono das infraestruturas;  

 Desmantelamento planeado; 

 Reconversão das infraestruturas – nomeadamente da barragem – para fins lúdicos, ou como 

reserva estratégica de água. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 

natureza dos aspetos ambientais associados, destacaram-se as seguintes vertentes de avaliação: recursos 

hídricos, solos e uso do solo, componente social, património cultural e paisagem. Os resultados da 

apreciação desenvolvida em cada uma das referidas vertentes, tiveram como principal suporte a 

informação constante no EIA e respetivo aditamento, bem como as várias peças que constituem o projeto 

de execução.  

 

5.1 PROJETO 

Projeto de Execução da Barragem de Gebelim e Caminho de Acesso ao Coroamento 

O projeto de execução em causa apresenta-se bem estruturado, incluindo todas as peças, cálculos e 

justificações das opções tomadas, consideradas necessárias para o bom desenvolvimento e execução da 

obra. 

Tem em linha de conta as normas e regulamentos em vigor, para o dimensionamento estrutural da 

barragem quer a nível de materiais, quer da quantificação de ações e suas combinações, assim como em 

todas as outras componentes constituintes do projeto. 

De seguida salientam-se alguns pontos sobre os quais se deverá ter alguma atenção. 
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Memória Descritiva 

1. No ponto 2 Características Gerais da Obra, pág. 4, o parágrafo referente às inclinações dos taludes, 

está um pouco confuso, não se percebendo concretamente qual a inclinação que corresponde a cada 

um; 

2. No subponto 5.1.4 Perfil Tipo, na pág. 98, o número do desenho referido está incorreto, trata-se do 

desenho n° 8 e não do n° 7 como mencionado; 

3. No subponto 5.5.1 Paramento de montante, pág. 141, é mencionada a figura 5.3. que no entanto 

esta está omissa; 

4. No subponto 5.6.4.1 Determinação coeficiente de permeabilidade do dreno, pág. 144, a fórmula 

apresentada para — superfície específica, encontra-se ilegível, na versão pdf; 

5. No subponto 5.6.5 Secções geométricas dos órgãos de drenagem interna, pág. 146, verifica-se que 

o texto referente às valas T1, T2 e 73 não está totalmente de acordo com o resumido no quadro 

5.40, ou seja, no texto deveria referir-se área de construção e não área mínima, uma vez que os 

valores são diferentes. Em relação à vala T3, deveria ser, à semelhança das Valas 71 e T2 referida a 

forma da secção; 

6. No subponto 5.8.1 Caudais de dimensionamento, pág. 149, é referido um caudal Qtotal=0,58 m31s, 

cuja determinação se reporta para o capítulo da drenagem superficial do acesso, no entanto este 

valor não se encontra claramente especificado; 

7. No subponto 7.8.1 Modelação estrutural, pág. 185, falta a figura correspondente à legenda 

“Dimensionamento estrutural da câmara de manobras. Modelo de cálculo", na versão em pdf; 

8. No subponto 11.2.1 Acesso à barragem, pág. 236 é referido o seguinte "Nos troços em escavação foi 

adotada uma valeta sem revestimento, exceto em situações com declive superior a 10 % em que é 

preconizada uma valeta revestida a betão'', o que contradiz o mencionado no subponto 11.5.1.2 

Verificação da capacidade de vazão, pág. 242, "As valetas serão revestidas em todos os acessos à 

exceção do acesso ao passadiço da torre de tomada de água." 

 

Estudo Geológico e Geotécnico 

A caracterização geológica e geotécnica dos locais onde se vão localizar a barragem e a respetiva 

albufeira são muito importantes para definir as soluções a adotar em termos de fundação da barragem 

e as condições de retenção de água por parte da futura albufeira. 

Pelo que foi dado inferir do referido no projeto as condições geológicas para fundação da barragem não 

são as melhores no que respeita à estanqueidade, fazendo por isso sentido proceder a um tratamento 

da fundação com o objetivo de impermeabilizar o maciço nessas zonas, tal como preconizado é no 

projeto, considerando-se a solução descrita adequada. 

No entanto, dadas as características adversas do local, principalmente na margem esquerda, e com vista 

a uma otimização das condições de fundação da barragem será aconselhável proceder a uma campanha 

geotécnica complementar, como aliás é mencionado. 

Esta campanha suplementar (sondagens e perfis sísmicos de refração), deverá ser realizada antes do 

início das obras, de modo a ser possível ajustar atempadamente a solução prevista no projeto. 

O mesmo se aplica às manchas de empréstimo consideradas, uma vez que, pelo é que descrito existem 

várias condicionantes no que respeita à sua exploração. 
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Caudal Ecológico 

Para a determinação do regime de caudal ecológico foram considerados dois métodos, o do PNA e o do 

Perímetro molhado, sendo analisados os resultados obtidos por estes dois métodos de modo a chegar a 

valores mais realísticos. 

Para o cálculo do regime de caudal ecológico (método do Perímetro Molhado), foram consideradas seis 

secções transversais do curso natural da ribeira a jusante do local previsto para localização da barragem, 

tendo em conta vários parâmetros, que se consideram adequados e ajustados ao método aplicado para 

a determinação do regime de caudal ecológico. 

Para o escoamento do caudal ecológico da barragem foi considerada uma picagem na conduta comum 

do circuito hidráulico (descarga de fundo, tomada de água). Embora esta seja uma solução bastante 

utilizada com a vantagem de ser económica, não é a mais adequada atualmente. 

Em barragens construídas de raiz devem ser analisados e equacionados alguns aspetos, de modo a 

garantir não só o escoamento do caudal necessário ao longo do ano, sem interrupções e interferências 

de outros órgãos hidráulicos, mas também acautelar a qualidade da água, podendo até, nalguns casos, 

serem consideradas duas tomadas de água para o caudal ecológico. 

Estes aspetos poderiam ter sido contemplados no projeto. 

 

Descarregador de Cheias 

No caso deste tipo de descarregador o projetista considera que se deve ensaiar a solução proposta em 

modelo físico reduzido, aspeto com o qual se concorda, pois como é referido, a sua configuração 

específica assim o recomenda. 

Salienta-se que a execução e testagem do modelo reduzido do descarregador deverá ser realizada de 

preferência durante a fase de projeto, pois só assim será possível proceder atempadamente aos ajustes 

e alterações que se venham a verificar necessários. 

 

Posto de comando da barragem 

A localização do posto de comando da barragem deve ter em consideração não só a visibilidade dos pontos 

mais sensíveis e vulneráveis da barragem, passíveis de sofrer danos por rotura da mesma, como ainda a 

sua acessibilidade ao centro de operações mais próximo do local, devendo ser possível a partir deste ponto 

chegar ao centro de operações, evitando a zona inundada por rotura da barragem e inundável por via das 

descargas da mesma, em situações de emergência. Neste edifício deverá ser garantida, 

independentemente das circunstâncias, a alimentação de energia elétrica aos equipamentos, tanto de 

comunicação, como de controlo. O seu espaço útil e compartimentação deverão permitir uma gestão e 

controlo adequados das situações de emergência, tendo em conta os recursos humanos e meios técnicos 

envolvidos. 

Pelo que foi dado observar dos elementos disponíveis, a localização do edifício parece ser apropriada. 

No que diz respeito à área adotada para o interior do edifício (desenhos 24 e 25), esta considera-se não 

estar totalmente ajustada às funcionalidades exigidas, uma vez que sendo necessário colocar um gerador 

de emergência no interior, (para garantir a alimentação de energia em caso de falha do abastecimento 

público), com as dimensões atuais previstas para o posto de comando, será praticamente impossível, 
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instalar este equipamento no seu interior. Sugere-se que esta edificação seja constituída por dois 

compartimentos: Um para instalação de um gerador de emergência e outro para localização de quadros 

elétricos, de automação e comando, outros equipamentos e arquivo. 

 

Mapa de quantidades e Mapa de Medições 

Estes mapas são fundamentais para a correta execução da obra, eles permitem saber quais são as tarefas 

que efetivamente a constituem e possibilitam a definição dos custos associados a cada um dos trabalhos, 

evitando assim alterações no decorrer da obra, tanto a nível financeiro como de prazos. 

Como tal, estes mapas, devem ser o mais detalhados possível, incluindo a descrição das várias 

componentes da obra (trabalhos a executar, materiais necessários, equipamento a instalar, etc.). 

Embora no caso vertente os mapas se considerem detalhados, englobando todo o descritivo da obra, 

separado por capítulos, subcapítulos e tarefas de todos os trabalhos, estes poderiam, sempre que 

possível, ser complementados com referências especificas às peças desenhadas (n.º do desenho) a que 

dizem respeito, o mesmo se aplicando em relação ao Caderno de Encargos — Especificações Técnicas. 

 

Conclusões 

De um modo geral o projeto está bem elaborado e suficientemente detalhado, no entanto, deverá ter-se 

em linha de conta as observações e sugestões acima referidas. 

 

Projeto de Execução da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão/Parada1 

O projeto apresenta-se bem estruturado, dividido em 3 partes distintas (vol. I - Adutores; vol. II — Estação 

de Filtração e vol. III - Rede de Rega), mas que estão interligadas entre si e se complementam, tornando 

assim mais fácil a leitura e compreensão do projeto em termos de execução posterior da obra. Cada uma 

destas partes inclui todas as peças, cálculos e justificações das opções tomadas, consideradas necessárias 

para o bom desenvolvimento da obra e futuro desempenho na sua exploração. Tem em linha de conta as 

normas e regulamentos em vigor, para o dimensionamento estrutural e hidráulico, para os acessórios 

adotados, para os materiais empregues e para o modo de execução. 

Salientam-se os seguintes aspetos a ter em atenção. 

No que se refere aos sistemas de rega, devem ser tidos em linha de conta fatores tais como o relevo, os 

riscos de erosão, os níveis freáticos e as culturas. Com base nesses fatores, devem ser estabelecidos 

critérios definidores dos sistemas de rega que conduzirão a uma delimitação cartográfica das áreas a 

beneficiar. 

O fator relevo assume, neste caso, um papel bastante importante na seleção das culturas e respetivos 

sistemas e métodos de rega, uma vez que dele dependem não só, do ponto de vista técnico-cultural, todos 

os condicionalismos ligados a uma eficaz utilização da água de rega, como também, num sentido 

patrimonial, toda a problemática que envolve a defesa e a conservação do solo agrícola. 

Saliente-se que o estudo das necessidades hídricas das culturas foi realizado tendo em conta as 

necessidades hídricas mensais e anuais, correspondentes a toda a época de rega e as necessidades hídricas 

                                                 
1 O Projeto de Execução da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão/Parada aqui analisado 
não foi disponibilizado à Comissão de Avaliação. 
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de ponta, relativas ao período de ponta (mês de julho). Esta análise foi efetuada a nível de estudo prévio, 

tendo obtido a aprovação da DGADR. 

Embora, estes aspetos sejam abordados de uma forma correta ao longo do desenvolvimento do projeto, 

sugere-se que seja analisada a erodibilidade de cada solo tendo em conta os declives associados e assim 

definir e classificar os possíveis riscos de erosão. Também no caso dos níveis freáticos se aconselha uma 

abordagem um pouco mais específica e aprofundada em relação aos locais onde serão instaladas as 

infraestruturas de rega e respetivos acessórios, pois como é referido no volume IV, existem algumas 

dúvidas quanto a estes níveis em épocas de chuva intensa. 

Os desenhos são fundamentais para o bom entendimento do projeto e execução da obra. Deverão por 

isso conter o maior número de informação possível e, ao mesmo tempo, serem claros e de fácil leitura. 

De um modo geral, as peças desenhadas contêm as indicações suficientes para uma boa execução da obra, 

apenas se chamando a atenção para alguns pormenores: 

 Nos desenhos onde estão representados os tipos de atravessamentos (des. n.º18 — vol. I - 

Adutores, e des. n.º 35 — vol. III — Rede de Rega), deve ser indicado o material envolvente das 

condutas; 

 Nos desenhos onde estão representadas as tampas metálicas - pormenores (des. n.º 20 — vol. I 

- Adutores, e des. n.º 37 — vol. III - Rede de Rega), verifica-se que os pormenores 3 e 4 

representados parecem estar invertidos em relação à “planta” e “vista posterior" 
respetivamente; 

 Os desenhos n.ºs 4, 5, 6 e 7 referentes ao vol. II — Estação de Filtração, embora estejam listados 

no índice de desenhos, não constam do projeto, possivelmente por lapso; 

 O índice dos desenhos do volume III - Rede de Rega está incompleto, falta a folha 2. 

 Nalguns dos desenhos do vol. IV, verificam-se algumas incongruências, que devem ser corrigidas: 

 Desenho n.º 2 (4 folhas) — O número da folha constante da legenda não corresponde à 

designação do ficheiro, ou seja, por exemplo na legenda consta 2/4 e o ficheiro é 

designado por folha 1. Na simbologia falta a indicação do adutor de Gebelim. Está 

identificado na planta e na simbologia um adutor em construção que não corresponde 

ao projeto em causa; 

 Desenho n.º 3 — As convenções não estão de acordo com a planta (referem o adutor 

Vilar Chão / Parada e o adutor da Camba, que não estão aí; 

 Desenho n.º 5 — A simbologia de identificação da conduta de rega representada na 

planta não está de acordo com a da convenção. 

 

Os mapas de quantidades e medições são fundamentais para a correta execução da obra, eles permitem 

saber quais são as tarefas que efetivamente a constituem e possibilitam a definição dos custos associados 

a cada um dos trabalhos, evitando assim alterações no decorrer da obra, tanto a nível financeiro como de 

prazos. 

Como tal, estes mapas, devem ser o mais detalhados possível, incluindo a descrição das várias 

componentes da obra (trabalhos a executar, materiais necessários, equipamento a instalar, etc.). 

Embora no caso vertente os mapas se considerem detalhados, englobando todo o descritivo da obra, 

separado por capítulos, subcapítulos e tarefas de todos os trabalhos, estes poderiam, sempre que possível, 

ser complementados com referências específicas às peças desenhadas (nº do desenho) a que dizem 

respeito, o mesmo se aplicando em relação ao Caderno de Encargos — Especificações Técnicas. 
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A caracterização geológica e geotécnica dos locais onde se vão localizar as infraestruturas de rega são 

muito importantes para definir as soluções a adotar em termos de fundação das tubagens assim como do 

seu modo de instalação e do tipo de plataformas de trabalho a adotar. 

Dadas as características adversas das áreas interessadas pela obra e ao facto de no caso dos adutores 

(Gebelim e Vilar chão/Parada), ter sido utilizada a prospeção geotécnica realizada no local da implantação 

da barragem de Gebelim para a caracterização geotécnica do traçado, caso do adutor de Gebelim e no 

caso do adutor Vilar chão/Parada, o seu traçado ter sido desviado cerca de 500 m para norte do 

inicialmente previsto, será aconselhável proceder a uma campanha geotécnica complementar, numa 

perspetiva de ajuste das condições de fundação das condutas e das plataformas de trabalho. 

Esta campanha complementar (poços de reconhecimento e perfis sísmicos de refração), deverá ser 

realizada antes do início das obras, de modo a ser possível ajustar atempadamente as soluções de projeto. 

 

5.2 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Situação de Referência 

O EIA enquadra o projeto no âmbito dos instrumentos da Política Climática Nacional, fazendo referência 

aos instrumentos estratégicos indicados nos pontos seguintes, dos quais constam orientações nacionais 

em matéria de políticas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. 

O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 

2020). Alerta-se para o facto de que o PNAC 2020/2030 se encontra revogado pela RCM n.º 52/2020, de 

10 de julho. 

Relativamente aos instrumentos estratégicos com relevância na vertente de mitigação das alterações 

climáticas, destaca-se a referência ao Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela 

RCM n.º 52/2020, de 10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de 

fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país 

na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação 

identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas como 

referência para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em 

conta em função da tipologia do projeto.  

Ainda no âmbito da mitigação das alterações climáticas, o EIA incluiu o documento estratégico Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, que 

explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais 

vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, 

como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de 

solo, e os resíduos e águas residuais. 

No que diz respeito aos instrumentos estratégicos com relevância na vertente de adaptação às alterações 

climáticas, e para além da referência à ENAAC 2020 já mencionada, o EIA refere o Programa de Ação para 

a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que 

complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu 

segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas 
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em nove linhas de ação, como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra 

inundações, entre outras. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os 

impactes das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial para efeitos 

de implementação de eventuais medidas de adaptação, em função da tipologia do projeto. 

Destaca-se ainda nesta sede, a Lei de Bases do Clima, Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro, com entrada 

em vigor a 1 de fevereiro, que não foi referida no EIA, na qual se estabelecem objetivos, princípios, direitos 

e deveres, que definem e formalizam as bases da política do clima, reforçando a urgência de se atingir a 

neutralidade carbónica, traduzindo-a em competências atribuídas a fatores-chave de diversos níveis de 

atuação, incluindo a sociedade civil, as autarquias ou as comunidades intermunicipais. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

No que se refere à vertente mitigação das Alterações Climáticas é de referir o seguinte: 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 

as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto e que as mesmas 

sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às alterações climáticas. Adicionalmente devem ser 

tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente 

emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

Para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas sempre que possível 

os fatores de cálculo (exemplo: fatores de emissão) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório 

Nacional de Inventários (NIR - National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA. 

O EIA identifica os principais impactes da implementação do projeto nas fases de construção, exploração 

e desativação. Na fase de construção, o EIA prevê a emissão de GEE associada ao consumo de 

combustíveis fósseis por veículos pesados, equipamentos e máquinas que operam no terreno, ao 

consumo de energia elétrica associada às atividades de obra, sobretudo ao estaleiro e ao consumo de 

betão na construção das infraestruturas. Ainda relativamente à fase de construção, o EIA identifica a 

redução da atual capacidade de sumidouro das superfícies que serão intervencionadas nesta fase. Na 

fase de exploração, o EIA destaca como principal fonte de emissões de GEE o consumo de energia elétrica 

necessária ao funcionamento do empreendimento, bem como as resultantes da perda de sumidouro 

inerente à superfície futuramente alagada. No que diz respeito à fase de desativação, o EIA equipara os 

impactes aos previstos durante a fase de construção. 

Na sequência dos impactes acima identificados, foram apresentadas as respetivas estimativas das 

emissões de GEE, diretas e indiretas, associadas às atividades previstas nas fases de construção e de 

exploração, baseando-se o proponente na metodologia constante do Relatório Nacional de Inventários 

(NIR - National Inventory Report). 

Assim, de acordo com o enquadramento metodológico adotado, o EIA indica, para a fase de construção, 

uma estimativa total de emissões diretas de 377,41 t CO2 e indiretas de 473,93 t CO2, considerando um 

período de construção de 36 meses. O EIA apresenta ainda, associada a esta fase, uma estimativa de 

emissões de GEE decorrentes da perda de capacidade de sumidouro de 2.415 t C, fruto da redução da 

atual capacidade de sumidouro das superfícies que serão intervencionadas na fase de construção. Para 

a fase de exploração, e tendo em conta que o Projeto de Execução não especifica um horizonte de tempo 

para o empreendimento, o EIA estima a emissão anual de 4.15 t CO2 (até 2030) e de 3.21 t CO2 (a partir 

de 2030), e um total de emissões associadas à perda de capacidade de sumidouro inerente à área 

alagada de 312.1 t C.  
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Ainda a este respeito, o EIA indica que estão previstas intervenções de recuperação nas manchas de 

empréstimo com a distribuição da camada superficial proveniente da decapagem do fundo da escavação 

do local da barragem, seguido de recuperação de área florestal. O talude a jusante da barragem terá um 

revestimento vegetal, constituído por uma camada de terra vegetal e hidrossementeira. Estas 

intervenções constituem um contributo para a recuperação da capacidade de sumidouro, não tendo sido 

consideradas no cálculo da estimativa de emissões de GEE.  

Dá-se ainda nota de que o EIA não apresentou estimativa de emissões inerentes à perda de capacidade 

de sumidouro resultante da expansão do perímetro de rega beneficiado por este empreendimento, 

alegando que o padrão de uso do solo não será substancialmente alterado, visto estarem apenas 

previstos incrementos de produtividade das culturas regadas, que em si, têm em vista a otimização do 

uso de água nestas culturas.  

Ainda, e no que respeita à estimativa de emissões de GEE inerentes ao consumo de eletricidade 

necessária ao funcionamento do perímetro de rega, o EIA sublinha que o modelo previsto (gota-a-gota) 

tem a si associada a perspetiva de baixos requisitos ao nível de energia, o que, reforçado pela 

recomendação de rega deficitária plasmada no projeto, apontam para baixos consumos de energia com 

a rega, logo, sem emissões de GEE com expressão no escopo global do projeto.  

Apesar de não terem sido estimadas as emissões de GEE associadas a um eventual cenário de 

desativação, considera-se pertinente aludir que, verificando-se tal cenário, o EIA refere que os materiais 

a remover deverão ser transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos 

devidamente licenciados para que os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem, 

dado que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia 

circular, contribui para uma redução das emissões de GEE. 

Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte: 

No essencial, a vertente adaptação incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às alterações 

climáticas, durante a fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos 

disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar 

englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o 

estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos 

históricos, mas também o clima futuro, por forma a identificar as vulnerabilidades do projeto. 

A caracterização do clima da região onde se insere o projeto teve por base os dados da estação 

meteorológica mais próxima (Mirandela), da rede meteorológica do SNIRH (Chacim, Peredo, Vales, 

Bornes, Alfândega da Fé), dados da Tmed da plataforma WordlClim – Version 2.0 e informação de um 

estudo sobre a povoação de Morais com localização próxima e situada a altitude semelhante. Para além 

da análise dos registos históricos, o EIA recorreu ao Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas (PIAAC) da Terra Quente Transmontana para analisar a previsão de evolução das principais 

variáveis climáticas. 

Adicionalmente, e com base nos dados do Portal do Clima, foi ainda analisada a área de abrangência do 

projeto, incluindo a área da barragem, albufeira, bacia de influência, áreas de empréstimo e perímetro 

de rega, para as principais variáveis (Temperatura média, Precipitação média, Humidade relativa, 

Intensidade do vento a 10m, Índice de aridez e Evapotranspiração de referência), considerando a normal 

climatológica 1971-2000 e os cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 

4.5) e elevado (RCP 8.5), para os anos de 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100.  
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Na sequência do acima exposto, o EIA indica que, das variáveis analisadas, a maior incerteza reside na 

variável precipitação, demonstrando um incremento das condições de aridez do clima futuro, sugerindo 

a tendência para eventos extremos na região, tipicamente associado àquelas condições.  

No que diz respeito à vulnerabilidade do projeto face a estes cenários, o EIA reforça a incerteza em torno 

da variável Precipitação, citando Costa et al. 2012 e; Royer et al., 2021, a respeito do comportamento 

desta variável: “(…) o Nordeste (NE) de Portugal é uma exceção do território continental se tratando de 

projeções de precipitação média anual: enquanto os modelos revelam uma tendência geral de 

diminuição da P em Portugal Continental, um acréscimo em termos de precipitação é esperado para a 

região NE, concentradas no inverno. Além disso, como também previsto, espera-se um aumento do 

número de eventos de precipitação extrema e da sua contribuição para os totais sazonais no Inverno e 

na Primavera. Como tais contribuições compensam o decréscimo da precipitação nas estações mais 

secas, no futuro clima regional são esperadas precipitações superiores às precipitações anuais reais.” 

Assim, e apesar da precipitação assumida para o projeto estar em maior consonância com a prevista 

pelo cenário RCP 4.5 do que com a prevista pelo cenário RCP 8.5, o EIA considera que tal não constitui 

um impedimento à plena operação do projeto. Relativamente à variável Humidade Relativa, as 

respetivas projeções acompanham as oscilações da variável Precipitação.  

No que à variável Temperatura diz respeito, considerando o cenário RCP 4.5, o EIA indica que a 

temperatura média adotada no projeto é mais crítica do que a considerada nas projeções, entendendo-

se que a influência desta variável no projeto não constitui motivo para comprometer o funcionamento 

futuro do mesmo. 

Relativamente à Evapotranspiração, o expectável aumento da temperatura ao longo das próximas 

décadas terá consequências nesta variável, para a qual se prevê um aumento de 2 e 3 mm/d para os 

cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, respetivamente. No projeto de execução, as evapotranspirações mínimas, 

média e máxima adotadas são 864, 1001 e 1093 mm anuais, o que significa 2.36, 2.74 e 2.99 mm/d, 

respetivamente. Considerando que nas projeções climáticas o cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 apontam para 

valores de 3.1 e 3.2 mm/d, respetivamente, as evapotranspirações adotadas pelo projeto estão abaixo 

das projetadas por estes modelos.  

De acordo com o EIA, o incremento da aridez projetado para o clima futuro regional resultará mais do 

contributo da evapotranspiração do que da precipitação, considerando que tal é determinante para a 

definição de estratégias de adaptação, nomeadamente, adoção de práticas agronómicas de conservação 

da água em agricultura de regadio (como o controlo de infestantes e a rega deficitária), associadas à 

adequada manutenção dos equipamentos de rega, por forma a garantir elevada eficiência de rega à 

parcela. 

O EIA considera que, contrapondo as projeções climáticas do cenário RCP 4.5 e os valores assumidos 

como referência no projeto de execução da barragem de Gebelim, estes apontam para a garantia do 

funcionamento e do adequado aproveitamento das estruturas conforme projetado, nomeadamente ao 

nível do enchimento da albufeira, da manutenção dos caudais, do regadio, não sendo estas atividades 

comprometidas pelo clima futuro.  

O EIA considera que, atendendo ao inventário das emissões para Portugal (APA, 2021) e a que nos 

últimos anos o país tem vindo a alcançar as metas de redução das emissões previstas no PNAC 2020-

2030, existe uma elevada probabilidade das projeções do cenário RCP 8.5 não se virem a verificar.  

Não obstante, a projeção dos valores de Precipitação no cenário RCP 8.5, inferiores à média adotada 

para o projeto, constituem um alerta para a gestão adequada e eficiente dos níveis de armazenamento 

da barragem, bem como do uso da água – aspeto reconhecido no EIA.  
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O proponente refere ainda que a produtividade das bacias hidrográficas não depende apenas do clima, 

mas também do padrão de uso e ocupação do solo. Todavia, o proponente não detalha informação 

relativa ao escoamento anual médio projetado a montante da barragem, por forma a avaliar a 

continuidade da produtividade da bacia hidrográfica num cenário futuro. Não obstante, são analisadas 

as taxas de erosão estimadas para as áreas a montante, situando-se estas abaixo do limiar de tolerância 

de perda de solo. Com este dado e considerando a baixa proporção de usos agrícolas nesta área, o 

impacte no escoamento prevê-se pouco significativo. Porém, o EIA alerta para que “quaisquer mudanças 

na ocupação do solo terão reflexos na magnitude deste impacte, sejam elas de carácter conservativo 

(por exemplo, incremento da área florestal, adoção de práticas de conservação do solo em áreas 

agrícolas), ou de gradativo (por exemplo, práticas agrícolas inadequadas, aplicações desajustadas de 

fertilizantes minerais e fitofármacos, incêndios florestais e exposição das áreas ardidas).”  

É referida a mais-valia do projeto para “regularização intra-anual e inter-anual dos caudais na linha de 

água a jusante, atenuando os extremos e assegurando os caudais ecológicos necessários”. Este aspeto 
ganha maior relevância no contexto das alterações climáticas, considerando o aumento de risco de 

incêndio, de cheias e de stress hídrico nos ecossistemas. 

O proponente reforça, e bem, que a eficiência hídrica é um aspeto fundamental a considerar e a 

promover com este projeto, através do aumento da produtividade das culturas regadas (as culturas a 

beneficiar serão prioritariamente as arbóreo-arbustivas mediterrânicas – olival e amendoal) por via da 

promoção do uso eficiente de água na rega (rega gota-a-gota e uma estratégia de rega deficitária). 

O proponente recomenda ainda que a futura entidade gestora do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar 

Chão / Parada desenvolva um código de boas práticas agrícolas bem como ações de sensibilização dos 

agricultores do perímetro de rega, o que se considera relevante concretizar. 

Conclusões 

O EIA enquadra o projeto no âmbito da Política Climática Nacional, tendo sido feita referência às principais 

orientações estratégicas constantes dos diversos instrumentos em vigor. 

Em termos de impactes no fator alterações climáticas, e no que diz respeito à vertente mitigação, é de 

referir que o projeto de construção da Barragem do Gebelim irá contribuir para o aumento das emissões 

de GEE nas fases de construção e de exploração, bem como, à perda de capacidade de sumidouro de 

carbono em ambas as fases. 

Neste sentido, o proponente apresentou, para a fase de construção, uma estimativa total de emissões 

diretas de 377,41 t CO2 e indiretas de 473,93 t CO2, considerando um período de construção de 36 meses. 

O EIA apresenta ainda, associada a esta fase, uma estimativa da perda de capacidade de sumidouro de 

2.415,36 t CO2. Para a fase de exploração, o EIA estima a emissão anual de 4.15 t CO2 (até 2030) e de 3.21 

t CO2 (a partir de 2030), e um total de emissões associadas à perda de capacidade de sumidouro inerente 

à área alagada de 312.1 t de C. Ficaram por estimar as emissões de GEE relativas à fase de desativação, 

bem como as inerentes à expansão e funcionamento do perímetro de rega, o que, atendendo à área em 

causa e aos mecanismos previstos para esta operação, não representam emissões de GEE relevantes no 

escopo global do projeto em causa. 

No sentido de minimizar alguns dos impactes decorrentes do acima exposto, o EIA identifica o reforço da 

capacidade de sumidouro previsto, tal sendo considerado um aspeto relevante para que seja assegurada 

uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE.  

No que diz respeito às vulnerabilidades e fenómenos extremos a que o projeto ficará sujeito face ao clima 

futuro, o EIA baseou-se em diversas fontes, nas quais se incluem as projeções das principais variáveis para 
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o cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 constantes do Portal do Clima, tendo concluído que, das variáveis analisadas, 

a maior incerteza reside na variável precipitação, identificando igualmente um incremento previsto das 

condições de aridez, confirmando a tendência para eventos extremos na região, tipicamente associado 

àquelas condições.  

Comparando os valores destas variáveis adotados no projeto com os previstos à luz dos cenários climáticos 

analisados, o EIA conclui que em algumas delas, como é o caso da temperatura, o projeto adotou valores 

mais críticos do que os dos próprios cenários, estando as restantes variáveis em consonância com os 

valores previstos no cenário RCP 4.5, e menos frequentemente, com os previstos no cenário RCP 8.5. 

De referir que apesar do EIA não detalhar os valores previstos para o escoamento médio anual à luz de 

um cenário climático futuro, é feita uma referência ao comportamento futuro desta variável relacionando-

a com a taxa de erosão prevista a montante da barragem – previsivelmente abaixo do limiar de tolerância 

de perda de solo. 

O EIA entende, assim, que o clima futuro não irá constituir um impedimento à plena operação do projeto, 

referindo, no entanto, a necessidade de um rigoroso acompanhamento das necessidades de água, por via 

da adoção de práticas que promovam o seu uso eficiente na operação de rega associada à concretização 

deste projeto, quer ao nível das culturas em si, como dos equipamentos e métodos de rega adotados.  

Apesar do EIA destacar a importância dada à promoção do regadio e outras infraestruturas coletivas numa 

ótica de sustentabilidade e utilização mais eficiente do recurso água, salienta-se que, a longo prazo e num 

contexto de alterações climáticas, com a diminuição das disponibilidades de água, deverão ser 

consideradas explorações agrícolas que privilegiem culturas menos exigentes deste recurso.  

Por fim, considera-se que os principais aspetos relativos aos impactes do projeto nas alterações climáticas, 

bem como à adaptação do projeto às mesmas foram devidamente abordados no EIA. 

 Face ao exposto, considerando a sua relevância e interligação com o fator Alterações Climáticas, 

considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do projeto, condicionado à avaliação 

efetuada no âmbito do fator Recursos Hídricos pela entidade com responsabilidade nesta matéria e à 

correta implementação das medidas de minimização e de adaptação identificadas. 

 

5.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS  

Situação de Referência 

Geologia 

A área onde o projeto se insere, situa-se na Zona Galiza – Trás-os-Montes (ZGTM), formada por uma 

complexa imbricação de mantos de carreamento resultantes da colisão dos continentes Laurussia e 

Gondwana para formar o supercontinente Pangea. Nesta zona geotectónica, que abrange o noroeste 

peninsular, têm particular destaque os 5 maciços máficos-ultramáficos do alóctone superior. No território 

português destacam-se os maciços de Bragança e Morais. A ZGTM é formada pelo conjunto de unidades 

alóctones (superior, intermédio ou complexo ofiolítico e inferior), transportadas em conjunto com as 

diversas escamas do Parautóctone sobre o autóctone gondwânico da Zona Centro Ibérica.  

A área do projeto situa-se em litologias consideradas do Complexo Alóctone Inferior (Figura 10), 

nomeadamente, Complexo Vulcano-silicioso (área da barragem) de idade atribuída ao Silúrico e Formação 

Filito-Quartzítica (zona de regadio), de idade atribuída ao Ordovícico Superior provável. 
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Figura n.º 10 - Enquadramento geoestrutural do Nordeste Transmontano. Localização da Barragem de Gebelim 
(círculo vermelho) e da área de rega (retângulo vermelho). 
Fonte: EIA Relatório Síntese (Figura 4.13, p.163) adaptada2 

 

Geomorfologia 

A área do projeto ocorre no nordeste transmontano, cujo relevo é dominado pela presença da superfície 

de erosão da Meseta Norte, bem preservada na região do planalto mirandês e limitada, a oeste, pelo vale 

encaixado do rio Sabor. Acima da superfície da Meseta destacam-se relevos pertencentes a uma Superfície 

Culminante, gerados em ciclo erosivo anterior à formação da Meseta, como é o caso do topo da Serra de 

Bornes e relevos residuais de dureza, como são as cristas quartzíticas que na região rodeiam o maciço de 

Morais. A área do projeto situa-se numa superfície planáltica, cerca de 100 m acima da Meseta Norte, 

com basculamento para sul. Estes planaltos apresentam-se bem desenvolvidos em rochas pelíticas e bem 

preservados ao longo dos afluentes do Douro, como é o caso do Rio Sabor.  

Este relevo é afetado, no Quaternário, pelos movimentos verticais com a soerguimento da Meseta Norte 

e a reativação das falhas tardi-variscas, como é o caso da falha Bragança– Vilariça-Manteigas, em regime 

de desligamento, com componente de movimento vertical significativa, dando origem a zonas 

tectonicamente abatidas e distensivas, graben e relevos soerguidos, horst, como o da serra de Bornes. A 

rede hidrográfica encaixa-se em vales profundos que entalham estas superfícies aplanadas, muitos deles 

definidos no seu traçado por alinhamentos tectónicos associados às falhas principais. Sismicidade 

O enquadramento geofísico do território português está corretamente estabelecido, com particular 

destaque para os sismos interplaca (limites de placas). 

 

 

                                                 
2 Meireles, C. (2010). The Geological Heritage of Montesinho Natural Park. In: Natural Heritage from East to West. 
Evelpidou, N., Figueiredo, T., Mauro, F., Tecim, V., Vassilopoulos, A. (Eds.), Springer, 133-141. 
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Sismicidade 

Na Carta de Isossistas de Intensidade Máxima (Atlas do Ambiente), as áreas de intervenção do projeto 

situam-se na zona 6, a segunda de mais baixa intensidade aí representada (Figura 11).  

No Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA, DecretoLei 235/83), 

essas áreas localizam-se na zona sísmica D (Figura 2b). Para esta zona é adotado um coeficiente de 

sismicidade (α) de 0.3, o mais baixo dos valores assignados às zonas aí definidas (A, com α = 1; B, com α 
= 0.7; C, com α = 0.5; e D) 

 

Figura n.º 11 - a) Carta de Isossistas de Intensidade Máxima (Fonte: reproduzido do Atlas do Ambiente, com a 
área de estudo indicada); b) Zonamento Sísmico de Portugal Continental (Fonte: extraído de D-L 235/83, com a 

área de estudo indicada) 

 

Neste documento (RSA) é estabelecida a tipologia de ações sísmicas a considerar, na quantificação 

destas ações em projeto de construção de edificações: (i) Tipo I – sismo afastado, com referência a 

sismos com epicentro na zona Atlântica interplacas; (ii) Tipo II – Sismo próximo, referente a sismos com 

epicentro nas regiões intraplacas. Para os dois tipos de ações encontram-se definidos a nível concelhio 

os valores a adotar de aceleração de referência, o que se ilustra na Figura 12. 
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Figura n.º 12 - Zonamento sísmico em Portugal Continental 
Fonte: Extraído de NP –EN-1998-1-1:2010). Círculo vermelho, concelho de Alfandega da Fé. 

 

As áreas de intervenção do projeto no Conselho de Alfândega da Fé situam-se na zona de menores valores 

da aceleração máxima de referência agR (m/s2): 0.35 da zona 1.6 do Tipo I; 0.8 na zona 2.5 do Tipo II (NP 

EN 1998-1-1:2010, Anexo III).  

No entanto, é necessário ter em conta a atividade sísmica das falhas ativas NNE-SSW, como a falha 

Bragança-Vilariça-Manteigas, apresenta um longo período de recorrência (103 a 105 anos) para os grandes 

sismos (> 6). 

 

Recursos Minerais 

No enquadramento regional da área, há diversos testemunhos de antigas explorações mineiras e de 

pedreiras. Concretamente na área de Vilar Chão (na área de do projeto de irrigação), há a assinalar a 

ocorrência de antimónio (Sb) e pirite de Cabecinho do Prado, objeto de exploração artesanal. Há vestígios 

de trabalhos mineiros subterrâneos (galerias). Na carta 1:50 000 esta ocorrência está erradamente 

assinalada como antiga exploração mineira de chumbo (Pb). 

 

Património Geológico 

Não é conhecido nenhum trabalho de estudo e inventariação do património geológico do concelho de 

Alfandega da Fé. No entanto, a antiga concessão de Cabecinho do Prado poderia ser enquadrada no 

âmbito do património mineiro da região. 
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Identificação e Avaliação de Impactes 

Os principais impactes da obra da barragem e respetivos projetos acessórios, na geologia e na 

geomorfologia, são durante a fase de construção do projeto, particularmente as ações de escavação e 

movimentação de terras, a construção de taludes, a exploração de áreas de empréstimo, percurso das 

condutas e acessos. Se a morfologia de terreno pode ser corrigida ou reposta numa fase de desativação 

do projeto, na geologia tal não é possível, pois os afloramentos e maciços rochosos, são destruídos. 

Quanto aos problemas de taludes e às condições de estabilidade dos mesmos e deslizamento de blocos, 

tudo depende das relações entre as escavações e a orientação e inclinação dos planos de clivagem xistenta 

destas rochas, se serão favoráveis à instabilidade dos taludes.  

Estes impactes são de escala local, diretos, permanentes, irreversíveis, certos, significativos a pouco 

significativos e de magnitude média.   

Na fase de exploração e relativamente à área de regadio e aos vestígios da atividade mineira próximo de 

Vilar Chão, é necessária a avaliação atual destes vestígios mineiros e se são afetados pelo regadio. Estes 

elementos devem ser apresentados previamente ao licenciamento do projeto. 

Conclusões 

Considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado à apresentação previamente ao 

licenciamento da avaliação atual dos vestígios mineiros próximo de Vilar Chão e se estes são afetados pelo 

regadio.   

 

5.4  RECURSOS HÍDRICOS 

Situação de Referência 

Recursos Hídricos Superficiais 

Em termos regionais, o projeto em causa localiza-se na Região Hidrográfica 3 (RH3), mais precisamente na 

Bacia Hidrográfica do Rio Sabor. 

A uma escala mais local, o projeto da barragem incide sobre a massa de água superficial da Ribeira do 

Zacarias (PT03DOU0284A), cujo estado ecológico é Bom. A área a beneficiar pelo regadio incide sobre a 

massa de água da Ribeira do Brasil (PT03DOU0286), com estado ecológico Bom, e a massa de água 

fortemente modificada da Albufeira do Baixo Sabor (PT03DOU0335D). 

A montante da implantação da barragem Gebelim, a bacia hidrográfica tem cerca de 6,5 km2. No local 

onde é proposta a construção da barragem, a Ribeira de Gebelim tem um comprimento de cerca de 5,6 

km e desenvolve-se encaixada em vale profundo e leito rochoso, com uma secção de 2 m de largura e 1 

m de profundidade.  

No contexto da massa de água em que se insere, a área da bacia hidrográfica associada à barragem é 

muito pouco significativa. 

Com base na informação hidrométrica disponível foi estimado que os valores de precipitação na bacia 

hidrográfica da barragem sejam na ordem dos 152 mm, o que equivale a um escoamento médio anual na 

ordem dos 0,988 hm3. Importa no entanto referir que o regime de escoamento é persistente na estação 

húmida e tendencialmente nulo nos meses mais secos. Este é de resto um padrão que é comum nas linhas 

de água de ordem inferior como é o presente caso. 
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Figura n.º 13 - Enquadramento da bacia de drenagem da Ribeira de Gebelim a montante da barragem 
Fonte: Figura 4.23, p. 190 

 

As pressões de natureza antrópica sobre a bacia hidrográfica a montante da barragem são diminutas e 

resultam essencialmente de atividades agrícolas, existindo também ocupação do território com pastagens 

associadas a atividades pecuárias de regime extensivo. A aldeia de Gebelim, com cerca de 140 habitantes, 

é a única localidade na área de influência desta bacia, sendo relevante destacar que este aglomerado é 

servido por uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR), cujas águas residuais são descarregadas 

precisamente na ribeira de Gebelim. Importa ainda acrescentar que não há registo de qualquer atividade 

industrial. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A região está incluída no Maciço Antigo onde afloram rochas cristalinas, fraturadas ou fissuradas com uma 

aptidão hidrogeológica escassa, que se traduz numa produtividade muito baixa. Ainda assim, importa 

referir que a utilização dos recursos hídricos subterrâneos assume um papel muito importante que é 

traduzido pelo elevado número de captações subterrâneas. 

No interior de Trás-os-Montes, que compreende as áreas de maior aridez, as disponibilidades hídricas 

subterrâneas são inferiores ao valor médio para esta Região Hidrográfica. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem 

superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e 

qualidade da água. 

Neste caso, os impactes sobre os recursos hídricos superficiais assumem particular importância, dada a 

natureza do projeto, que implica a construção de uma barragem sobre a Ribeira de Gebelim. 
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Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Construção 

Durante a fase de construção, está prevista uma redução do caudal fluvial que poderá corresponder na 

verdade à sua cessação temporária, por via das várias ações a realizar na área de aterro e albufeira. Deste 

modo, os caudais a jusante serão temporariamente reduzidos de modo significativo. Tendo em conta a 

transformação permanente de longo prazo do regime de escoamento da ribeira, este é um impacte 

irreversível e significativo.  

A movimentação de terras para a construção da barragem, instalação dos adutores, criação de acessos e 

fixação do estaleiro, poderá levar a um aumento da produção e circulação de sedimentos para jusante, 

que podem também ter um impacte negativo sobre as águas superficiais, caso não sejam adotadas 

medidas de minimização adequadas. De igual modo, podem ocorrer incidentes relacionados com o 

transporte e deposição de materiais, resíduos e águas residuais. Ainda assim, estes impactes são 

reversíveis e pouco significativos. 

A utilização de áreas de empréstimo em localização distinta é outros dos impactes que neste contexto 

assumem particular importância dada a proximidade com a albufeira da Camba. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração o principal impacte resulta da presença, funcionamento e manutenção da 

barragem, que implica a alteração permanente das condições hidromorfológicas e consequentemente do 

regime de hidrológico da Ribeira de Gebelim, com perturbações ao nível da qualidade da água em 

resultado da passagem de um regime fluvial para um regime lacustre. A criação da albufeira vai também 

potenciar o aparecimento de fenómenos de erosão, relacionados essencialmente com a exposição das 

faixas interníveis. 

Os impactes durante esta fase são considerados irreversíveis, de magnitude elevada significativos. Ainda 

assim, no contexto da massa de água em que se insere este aproveitamento, não se estima que as 

alterações do regime de escoamento tenham uma expressão significativa nas disponibilidades hídricas na 

bacia hidrográfica da Ribeira de Zacarias. 

No que concerne à atividade de regadio, assumem-se como prováveis impactes ao nível da qualidade da 

água, em resultado do incremento de fatores de produção agrícola, que muitas vezes está associado a 

uma maior utilização de fertilizantes e pesticidas, que podem conduzir a uma maior concentração química 

de determinados poluentes nas massa de água. Outro dos impactes associados ao regadio está 

relacionado com o aumento de solos aráveis e ao aumento do risco de erosão hídrica. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

No que concerne aos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes ocorrerão durante a fase de 

exploração e estão relacionados com a possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de óleos, 

lubrificantes, combustíveis ou outros produtos potencialmente contaminantes. Porém, se adotadas as 

medidas de minimização adequadas, não se prevê que estes impactes sejam significativos. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos são positivos, na 

medida em que a utilização da água da albufeira para o regadio vai desincentivar a exploração das águas 

subterrâneas. 

Em resultado do incremento de fatores de produção agrícola, os impactes associados à atividade de 

regadio para os recursos hídricos superficiais são extensíveis aos recursos hídricos subterrâneos. 
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Avaliação da nova ação/atividade no âmbito dos objetivos ambientais da Diretiva Quadro da Água (DQA) 

Tratando-se de um novo projeto que implica uma modificação das características físicas de uma massa de 

água superficial, foi necessário verificar se a sua implementação é suscetível de alterar o estado, ou de 

comprometer os objetivos definidos para as massas de águas que vão ser direta ou indiretamente 

afetadas. 

Neste contexto, foi apresentado pelo proponente em sede de pedido de elementos adicionais da fase de 

conformidade, um documento sobre a verificação do enquadramento deste projeto nas 

exceções/derrogações previstas na alínea 7 do artigo 4º da DQA (nº 5 do artigo 51º da Lei da Água). 

O estudo apresentado assume à partida que a construção da Barragem de Gebelim afetará, 

incontornavelmente o estado ecológico e químico da massa de água, em particular da Ribeira do Zacarias, 

conduzindo à degradação da qualidade da água. Neste contexto, foram verificados os requisitos expressos 

nas alíneas a) a d) do artigo 4(7) da DQA para avaliar a possibilidade de derrogação dos objetivos 

ambientais. 

Como a barragem de Gebelim ficará localizada num afluente da Ribeira do Zacarias, a alteração física não 

incide diretamente sobre o curso de água principal desta massa de água. Efetivamente, a área total da 

bacia hidrográfica da massa de água da Ribeira do Zacarias é cerca de 104 km2, a qual é significativamente 

superior à área da bacia hidrográfica influenciada barragem de Gebelim, que tem cerca de 6,5 km2. A 

dimensão e escala deste projeto no contexto da massa de água em que o mesmo se insere é pois muito 

pouco significativa, não sendo por isso certo que esta alteração física na Ribeira de Gebelim ponha em 

causa os objetivos ambientais definidos, alterando a qualidade dos elementos que suportam a sua 

classificação. 

Assim, ainda que o proponente tenha avançado diretamente para a 2ª etapa deste processo, ao avaliar se 

estão justificadas as condições para aplicar o 4(7) da DQA, a natureza, escala e dimensão deste projeto, 

assim como o estado da massa de água em que o mesmo se insere ser BOM, leva-nos a crer que neste 

caso os objetivos ambientais da DQA não serão postos em causa, considerando que serão cumpridas as 

medidas de minimização previstas no EIA e no presente parecer, designadamente o regime de caudais 

ecológicos. 

Ainda assim, ao considerar que os objetivos ambientais poderiam estar comprometidos, o proponente 

apresentou um estudo em que justifica as razões pela qual esta é a melhor opção e que os objetivos 

benéficos das modificações/alterações na massa de água não podem, por custos desproporcionados, ser 

alcançados por outros meios que constituam uma opção ambiental significativamente melhor, tendo 

neste contexto sido avaliado outras alternativas, como por exemplo a captação por bombagem a partir da 

albufeira do Baixo Sabor. 

No contexto regional, esta é uma barragem prevista no Plano Nacional de Regadios, que visa contribuir 

para reforçar a constituição de reservas estratégicas de água que assegurem a regularização intra e 

interanual para fornecer água para irrigação. 

Apesar dos impactes cumulativos devido ao facto desta infraestrutura ser construída na proximidade de 

uma outra já existente (Barragem de Camba) numa sub-bacia adjacente da mesma massa de água, está 

prevista uma utilização comum das infraestruturas de regadio já existentes, como é o caso do adutor. Na 

verdade, os dois aproveitamentos irão funcionar como um só sistema hidroagrícola que permitirá reforçar 

a reserva de água para ambas as unidades de regadio e também para abastecimento público, aumentando 

desta forma a resiliência face a fenómenos de seca e escassez de água. 
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Relativamente às massas de água afetadas pelo sistema de regadio, não estão previstas alterações físicas 

significativas que possam por em causa os objetivos ambientais estabelecidos. Importa ainda esclarecer 

que a barragem de Gebelim não tem qualquer efeito sobre outras massas de água localizadas a montante. 

 

Medidas de Minimização 

O EIA propõe Medidas de Minimização de caráter geral, algumas das quais têm influência sobre os 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais, destacando-se neste contexto as orientações da Agência 

Portuguesa do Ambiente sobre as medidas de minimização gerais da fase de construção. 

 

Conclusões 

No âmbito da avaliação efetuada no presente EIA, conclui-se que o projeto em causa apesar de induzir 

impactes negativos sobre os recursos hídricos, alguns dos quais irreversíveis e significativos, os mesmos 

são passíveis de serem mitigados, desde que cumpridas as medidas de minimização previstas no presente 

parecer e que de certo modo estão contempladas no EIA. 

Pelos motivos já expostos, as alterações hidromorfológicas provocadas por este projeto não serão 

suscetíveis de por em causa os objetivos ambientais para a massa de água em que se insere, ou seja, de 

deteriorar o estado das massas de água afetadas (alterando a qualidade dos elementos que suportaram a 

sua classificação) ou impedir que se atinja o bom estado. 

No contexto regional foi justificada a necessidade deste projeto, previsto no Plano Nacional de Regadios, 

e estudadas alternativas que se revelaram serem economicamente inviáveis, como por exemplo da 

captação de água da albufeira do Baixo Sabor.  

As áreas de empréstimos estudadas são francamente superiores às necessidades de obra, razão pela qual 

deverá ser condicionada a sua utilização. 

Não se perspetiva que o sistema de regadio venha a induzir impacte significativos nos recursos hídricos 

das áreas a regar, tendo em conta que não existe qualquer estratégia de produção agrícola intensiva. 

Ainda assim, são sugeridas algumas medidas de minimização neste âmbito, que devem ser cumpridas. 

Considerando que este aproveitamento de água irá funcionar em conjunto com a Barragem de Camba, 

cujo contrato de concessão de utilização dos recursos hídricos está atribuído à Direção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), no futuro deverá ser esta a entidade a assumir a exploração 

da Barragem de Gebelim. 

Assim, tendo em conta estas observações, propõe-se que seja emitido parecer favorável ao EIA da 

Barragem de Gebelim, condicionado ao seguinte: 

 Previamente ao licenciamento, deverá ser apresentado um protocolo, formalizado entre a Junta de 

Agricultores do Regadio do Planalto de Vilar Chão / Parada e a Entidade Concessionária da barragem 

da Camba, que salvaguarde a exploração integrada da barragem de Gebelim e da barragem da 

Camba, incluindo o cumprimento das condições previstas na decisão a emitir. 

 Previamente ao início da obra, o proponente deve ser titular do respetivo contrato de concessão de 

utilização dos recursos hídricos, ao abrigo das alíneas b) e e) do artigo 61º da Lei nº 58/2005, de 29 

de dezembro na sua redação atual; 

 Previamente ao início da obra, deverá ser apresentada a localização do estaleiro, de forma a 

observar que o mesmo ficará localizado em área a inundar pela futura albufeira e que não serão 
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comprometidos outros espaços que potenciem ainda mais os impactes negativos sobre os recursos 

hídricos; 

 Durante a fase de obra, apenas é permitida a utilização das áreas de empréstimo identificadas nas 

peças desenhadas como “Área a explorar”. A utilização das áreas identificadas como “Área de 
reserva” devem ser objeto de uma autorização prévia, devendo neste caso o pedido ser 

devidamente fundamentado e justificado pelo proponente; 

 Cumprimento das obrigações do contrato de concessão, designadamente do regime de caudais 

ecológicos; 

 Implementação de todas as medidas de minimização previstas e cumprimento do plano de 

monitorização das diferentes fases do projeto proposto no ponto 9 deste parecer. 

 

5.5 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na caracterização da situação de referência respeitante a Ordenamento do Território (OT), refere o 

Relatório Síntese (RS), pág. 322, que “…são analisados os IGT considerados mais relevantes para a área do 

projeto…”. Porém, o buffer considerado não foi definido, nem de forma descritiva (especialmente 

importante neste descritor), nem graficamente, pelo que terá de ser entendido que a caracterização 

apresentada se refere exclusivamente ao espaço diretamente afetado para efeito da concretização das 

obras a realizar. Acontece todavia que, no que concerne a esta caracterização, também este espaço não 

é devidamente definido no Relatório Síntese. Indefinições estas que condicionam, naturalmente, a devida 

expressão da dimensão, abrangência e significância relativas das intervenções em causa e consequente 

avaliação dos seus impactos referentes a este descritor. Por outro lado, a avaliar pelas considerações feitas 

a respeito do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes-e-Alto Douro (pág. 332 do 

RS), parece dever ser entendido que as áreas de regadio também integram a “área de estudo” relativa a 
este fator.  

Quanto aos Planos e Programas de mais largo âmbito territorial ou setorial, foram abordados: o Programa 
Nacional de Política de Ordenamento do Território-Norte (PROT-N); o Plano Nacional da Água (PNA); o 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3); o Plano Nacional Rodoviário (PNR); o Programa 
Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes-e-Alto Douro (PROF-TMAD) – sub-região 
homogénea “Azibo-Sabor” e sub-região homogénea do “Douro Superior”. Considera-se que a informação 
avançada a este respeito deveria conduzir a uma análise da adequabilidade do projeto aos objetivos 
estratégicos e preceitos indicadores constantes nestes Instrumentos orientadores e normativos, 
plasmados nos IGT de mais estrito âmbito, designadamente nos Planos Diretores Municipais.  

Porém, para além da identificação mais ou menos sintética das funções gerais, preceitos indicadores e ou 
objetivos elencados nestes IGT, o Relatório Síntese absteve-se de proceder à consequente avaliação 
objetiva da adequação do projeto ao seu cumprimento e ou prossecução. É o caso, por exemplo, da função 
geral identificada no PROF-TMAD relativa aos espaços florestais: “1) conservação de habitats, de espécies 
da fauna e da flora e de geomonumentos…”. Função esta que será muito seriamente comprometida com 
a construção da barragem, acessos e adutores em espaços ocupados atualmente com muito significativas 
manchas florestais de espécies autóctones legalmente protegidas (Sobreiro e Azinheira).  

Relativamente ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Alfândega Fé, publicado pelo Aviso n.º 2147/2015, de 
3 de fevereiro de 2015, retira-se da respetiva Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo 
(POQFS), que a Barragem e respetiva Albufeira, acessos e adutores a construir (projeto) se localizam em 
espaços classificados como Espaços Naturais – Leitos e Margens de Cursos de Água, Espaços Florestais – 
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Espaços Florestais de Conservação e Espaços Florestais de Produção (incluindo estes Áreas Sensíveis à 
Degradação Ecológica), Espaços Agrícolas e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal.  

Quanto à Carta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública (CC-SRUP) deste concelho, 
constata-se que o espaço interferido pelo projeto está condicionado por Leitos e Margens dos Cursos de 
Água, Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Espécies Protegidas por Regime 
Legal – Sobreiro e Azinheira.  

A Carta de Condicionantes respeitante a Perigosidade de Risco de Incêndio evidencia a localização da 
barragem e da Adutora de Gebelim em Área de Risco de Incêndio de Perigosidade Alta. Por sua vez, a 
Adutora de Vilar Chão / Parada atravessa espaços dispersos com este nível de risco, para além de um troço 
com cerca de 150 m de extensão classificado de Perigosidade Muito Elevada.  

No que respeita ao concelho de Macedo de Cavaleiros, onde se localiza a zona de extração de terras de 
empréstimo para a construção da barragem, cujo PDM foi publicado pelo Aviso n.º 11026/2015, de 30 de 
junho de 2015, verifica-se que o espaço a interferir se localiza, segundo a respetiva Planta de Ordenamento 
– Qualificação Funcional do Solo em Espaços Agrícolas - Espaços de uso Múltiplo Agrícola e Florestal e 
Rede Rodoviária – Sistema Primário e Sistema Secundário.  

Segundo a Planta de Áreas de Risco de Uso do Solo, boa parte da zona de exploração destas terras situa-
se em Áreas de Risco de Movimento de Vertentes de Perigosidade Elevada.  

Segundo a Carta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública CC-SRUP deste concelho, 
a extração destas terras interferirá com Leito e Margem dos Cursos de Água com a Largura de 10 m e está 
também condicionada pela proximidade imediata de Estrada Regional sob jurisdição da Autarquia (ex EN 
216) e a Estradas Municipais (EM 575), para além da envolvência a Marcos Geodésicos (vértice da Camba).  

Quanto à travessia do Concelho de Mogadouro pelo Adutor de Vilar Chão / Parada, à qual se refere, 
designadamente, a pág. 345 do Relatório Síntese, verifica-se que a cartografia consultável, referente ao 
PDM e aos limites administrativos deste concelho, não permite confirmar a sua efetiva ocorrência (antes 
pelo contrário). Em qualquer caso, face à sua relativamente pequena dimensão (230 m), segundo o 
Relatório Síntese), a sua ocorrência sempre seria pouco relevante para efeito de avaliação de impactes. 
Isto sem prejuízo de, em sede e âmbito próprios, ser este assunto aclarado para os devidos efeitos.  

Sem avançar melhor fundamentação, face às disposições de uso e ocupação do solo estabelecidas, 
designadamente, nos Artigos n.º 26.º, 27.º e 67.º do Regulamento do PDM (RPDM) de Alfândega da Fé, 
conclui o RS, pág. 336, que “… a compatibilização do projeto com a classificação ditada pela Carta de 
Ordenamento do PDM de Alfândega da Fé é possível, caso tal seja de reconhecido interesse para o 
município”. 

Porém, esta conclusão, podendo embora ser verdadeira, surge algo deslocada e parece fundamentar-se 
apenas na vertente jurídico-administrativa do PDM, retirando, logo na fase de caracterização da situação 
de referência, sentido à avaliação integrada dos impactes ambientais do projeto, objetivo central e 
corolário de qualquer procedimento de AIA. Por outro lado, parece admitir à partida a inadequabilidade 
do projeto à preservação dos valores ambientais (aqui em sentido estrito) em presença na “área de 
estudo”, os quais suportam as regras de ocupação e uso estabelecidas no PDM. 

Acontece de facto que, em sede de AIA, mais do que a naturalmente necessária verificação do 
cumprimento dos aspetos jurídico-administrativos, deverá pesar a avaliação do grau de ameaça ou 
potenciação dos valores que presidiram ao estabelecimento das regras de uso e ocupação do território 
estabelecidas nos instrumentos de Gestão territorial, designadamente no PDM. Avaliação esta cujo 
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resultado é suposto ser também considerado para efeito de decisão de reconhecimento de interesse 
público do projeto em causa. 

 

Reserva Ecológica Nacional 

Quanto à REN, refere o Relatório Síntese, pág. 337, que “… praticamente toda a área afetada pela 
Barragem de Gebelim se sobrepõe com áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN)…”. Caberá sublinhar 
que a referência à “área afetada pela Barragem” sublinha a falta de uma definição objetiva e inequívoca 
da “área de estudo” do EIA. Entendida esta como a área efetivamente interferida pelo projeto e regadios 
a servir, confirma-se de facto que todas as intervenções a realizar afetarão uns espaços correspondentes 
às categorias “leitos e margens dos cursos de água” e ou “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos” e ou “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, da REN aprovada para o 
concelho da Alfândega da Fé pela Portaria n.º 156/2015, de 28 de maio de 2015. 

Na pág. 337 o Relatório Síntese considera que “…as infraestruturas previstas no projeto da rede de rega 
de Vilar Chão /Parada…” se incluem nas “Pequenas estruturas e infraestruturas de rega e órgãos 
associados de apoio à exploração agrícola, nomeadamente instalação de tanques, estações de filtragem, 
condutas, canais, incluindo levadas” a que se refere a alínea a) do n.º II do Anexo II do Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto (RJREN). Quanto à barragem, admite que possa estar abrangida no elenco de 
infraestruturas indicadas na alínea d) do n.º II – “d) Infraestruturas de abastecimento de água, … 
reservatórios e plataformas de bombagem”. 

Todavia, não poderá ser considerada “pequena” a infraestrutura de rega em causa, nem a barragem um 
mero “reservatório” de água, pelo que não colhe o enquadramento considerado no Relatório Síntese. 

Por outro lado, sendo o conjunto da barragem e respetivo sistema de adução e distribuição de água de 
rega considerados como uma infraestrutura hidráulica, e face ao teor do preâmbulo do RJREN – onde 
consta que “As infraestruturas hidráulicas são excluídas do elenco de usos e ações interditos, 
subordinando-se a sua realização ao disposto na Lei da Água e respetiva legislação complementar e 
regulamentar e aos condicionalismos adicionais que possam vir a resultar da aplicação do presente 
decreto-lei” –, vem sendo entendido que este diploma não proíbe a concretização deste tipo de usos ou 
ações na REN. 

Pelo que, no que respeita ao armazenamento e distribuição de água, nada haverá a opor, no estrito âmbito 
do RJREN. Isto sem prejuízo, naturalmente, da sua sujeição aos “condicionalismos adicionais” referidos no 
preâmbulo citado, dirigidos à preservação dos valores que o estatuto dos espaços integrados na REN visa 
proteger e plasmados, designadamente, nos objetivos definidos no n.º 3 do Artigo 2.º do RJREN, bem 
como na definição das “funções desempenhadas”, inerentes às categorias de REN interferidas, expressas 
no Anexo I deste diploma. 

Quanto aos efeitos de outros usos ou ações na REN, referentes à instalação da rede de rega e consequente 
implementação de novas práticas agrícolas nos terrenos dentro do perímetro de rega, não integráveis no 
conceito de infraestrutura hidráulica, deveriam ter sido avaliados face à sua tipologia e compatibilidade 
com as funções a preservar acima referidas, o que o EIA não demonstrou ter feito. É o caso, 
designadamente, da intervenção (não especificada) nos regadios a servir. Caberá sublinhar, 
designadamente, que nos leitos dos cursos de água não é permitida qualquer atividade agrícola, bem 
assim que na REN não poderão ser construídos novos caminhos com revestimento impermeável. 

Neste contexto, ganha especial relevo, aparentemente ignorado pelo EIA, o estabelecido no n.º 7 do Artigo 
24.º do RJREN: “7 — Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 
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ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação 
e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação 
prévia”. 

Pelo que se considera, apesar de tudo, que a concretização do projeto e do projeto complementar 
referente à execução da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão / Parada e 
construção de dois adutores, será passível de se conformar com o estabelecido no RJREN. 

Relativamente às outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP), o projeto terá, naturalmente, 
que ser objeto do parecer de todas e cada uma das respetivas entidades que as tutelam. 

Lembra-se em qualquer caso que, mesmo que uma dada intervenção seja compatível com o regime de 
uma determinada servidão e restrição de utilidade pública, sempre terá de se conformar também com o 
estabelecido no PDM para o específico espaço e uso em causa. Pelo que não basta o parecer favorável da 
entidade de tutela da servidão e restrição de utilidade pública, onde, por regra, tendem prevalecer os 
aspetos jurídico-administrativos. Atendendo embora a que esta vertente se constituirá também como 
esclarecimento crítico às entidades a quem cabe a autorização ou licenciamento das operações 
urbanísticas em causa. 

Porém, tal como na REN, no âmbito dum procedimento de AIA haverão de relevar, sem prejuízo do acima 
referido, os aspetos ambientais. Pelo que, estando inerente a qualquer servidão e restrição de utilidade 
pública o conjunto de valores que a justificam, caberia ao estudo de caracterização evidenciá-los, 
identificando-os, apreciando a sua importância no contexto e relacionando-os criteriosamente com o 
projeto em causa, orientando esta exposição e análise para a sequente avaliação de impactes. O mesmo 
se dirá a respeito dos valores em presença e das específicas regras de ocupação e utilização estabelecidas 
no PDM para todas e cada uma das tipologias de espaço interferidas ou de algum modo afetáveis pelo 
projeto. Abordagem esta que o EIA esboçou, mas sem a objetividade e a clareza de exposição que seria 
expectável face aos antecedentes do presente procedimento de AIA. 

Pode assim concluir-se que – embora conste na pág. 41 do Relatório Síntese que “Na elaboração do 
presente EIA foram ainda tidas em conta todas as observações e recomendações emitidas pela Comissão 
de Avaliação que analisou uma versão anterior deste EIA…” –, o Estudo agora apresentado não permite 
concluir pelo inteiro acatamento das mesmas, designadamente no que respeita ao Ordenamento do 
Território.  

Em linha com a caracterização feita, a Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais 
referentes a este descritor continuou mais cingida à análise dos caminhos de viabilização da legalidade da 
execução do projeto no local em causa, do que na identificação, avaliação e classificação dos efetivos 
impactes ambientais expectáveis para efeito da sua concretização, bem como da alteração de usos do 
território que a mesma induzirá. São ilustradoras desta abordagem as considerações feitas na pág. 461 do 
Relatório Síntese relativas à REN, reiterando o muito deficiente enquadramento legal já antes formulado 
a este respeito e continuando a ignorar em que medida o projeto afetará as específicas funções inerentes 
a cada uma das tipologias de REN em presença em cada um dos espaços interferidos – tipologias estas que 
continuaram a nem sequer ser identificadas no EIA. 

Assim, muito embora o Relatório Síntese informe que a barragem, a albufeira e o caminho de acesso 
afetarão de uma ou outra forma 12 ha da REN, tal como 96 ha do perímetro de rega a implementar, conclui, 
sem mais, que os impactes do projeto na REN “…embora negativos e prováveis, serão pouco significativos 
(dada a previsível compatibilidade com o regime da REN)…”. Ou seja: para além de uma incorreta 
fundamentação da invocada compatibilidade (ainda que apenas “previsível”, mas pelas razões acima 
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expostas), bastou ao EIA a perspetiva de superação deste “obstáculo” jurídico-administrativo para 
formular a avaliação e classificação do impacte ambiental em causa. 

Esta redutora abordagem presidiu igualmente à análise dos impactes referentes a outras servidões e 
restrições de utilidade pública designadamente os referentes às muito significativas intervenções em áreas 
com presença de importantes manchas de Sobreiros a Azinheiras, tendo a avaliação e classificação dos 
impactes a este respeito dependido, aparentemente, apenas da possibilidade de autorização do seu corte 
ou arranque, mediante pedido “… a formalizar junto do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) ou da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN)”. Assim, também neste 
item, foi ignorado a grau de afetação previsível dos valores que presidiram ao estabelecimento do estatuto 
de proteção destas espécies, plasmado, designadamente, no Programa Regional de Ordenamento 
Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF-TMAD), como acima se releva, e vertido nas regras de uso 
e ocupação estabelecidas no PDM. 

Neste entendimento foram identificados, avaliados e classificados no EIA os impactes parciais referentes 
ao Ordenamento do Território resumidos nos quadros das pág. 463 e seguinte do Relatório Síntese. Na 
pág. 526 figura a Matriz Síntese de Impactes, com e sem medidas minimizadoras, de onde se retira, 
relativamente a este descritor: 

 quanto às ações da Fase de Construção, a “Instalações e atividade de estaleiro”, “Utilização de 
acessos à obra”, “Desmatação / decapagem para implantação da albufeira, barragem, acessos, 
adutores e rede de rega”, “Escavação, aterro e terraplenagem para construção da barragem”, 
“Escavação e aterro de valas para colocação de condutas” e “Depósito de materiais sobrantes”, 
conclui o EIA que os impactes serão, com ou sem medidas minimizadoras, negativos, pouco 
significativos, reversíveis e de magnitude média, com exceção da “Utilização de acessos à obra” e 
“Exploração das áreas de empréstimo” as quais são consideradas sem significado; também as 
ações “Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas hidráulicas” e “Atividade de 
regadio”, da Fase de Exploração, são consideradas sem significado; o mesmo acontece com o 
“Abandono das infraestruturas”, da Fase de Desativação, sendo os impactes relativos “Remoção e 
desmantelamento das infraestruturas”, desta mesma fase, classificados como, com ou sem 
medidas minimizadores como negativos, pouco significativos, reversíveis e de magnitude média. 

Medidas de Minimização 

Sendo este fator de alguma forma transversal aos restantes, todas as medidas de minimização 
preconizadas no EIA, mitigarão por alguma forma alguns dos impactes parciais referentes a este descritor. 

Conclusões 

Considera-se, em conclusão, que a avaliação e classificação de impactes feita no EIA resulta incompleta e 
tendente a minimizar a significância e magnitude do impacte global relativo ao Ordenamento do Território, 
sobretudo porque não foi devidamente considerado (pelo menos explicitamente) o efeito da concretização 
do projeto e projetos complementares nos valores protegidos pelos Instrumentos de Gestão Territorial 
que incidem no espaço interferido. 

Com idêntico critério ao utilizado no EIA, mas tendo na devida conta as observações acima formuladas, 
bem como os efetivos impactes noutros descritores (v.g. Solos e Uso dos Solos, Recursos Hídricos, Sistemas 
Ecológicos ou Paisagem) considera-se que o impacte global relativo a este descritor tenderia a ser 
considerado, com ou sem medidas minimizadoras, como negativo, significativo, irreversível e de 
magnitude média. 

5.6 USO DO SOLO 
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Situação de Referência 

Conforme a pág. 178 do Relatório Síntese o EIA visou a “Identificação das unidades solo presentes na área 
em estudo e sua importância relativa em termos de ocupação de área geográfica (solos dominantes e solos 
subdominantes) ”, a “Avaliação da aptidão da terra com base nas características e qualidades da terra 
(qualidades e limitações) ” e a “ Identificação do uso atual da terra”. 

Quanto à aptidão da terra, a cartografia de base utilizada para a identificação das unidades solo da zona 
de estudo inclui, segundo o Relatório Síntese, a Carta dos Solos do NE Portugal na Escala 1:100.000 
(Agroconsultores e Coba, 1991), e as respetivas Memórias Descritiva. “Adicionalmente, contou-se com o 
conhecimento detido pelos autores sobre os solos da Região e com informação suplementar obtida através 
da realização de trabalho de campo”. 

Para identificação de unidades fisiográficas foi utilizada a “Análise da cartografia (Carta Militar 1:25.000) ” 
e a “Análise de imagens (Google Earth e ortofotos) ”. Para “Verificação dos limites dessas unidades 
fisiográficas” foi feito “Trabalho de Campo”. A “Observação de perfis de solo” foi feita “Em barreiras de 
estradas e de caminhos, com avaliação da textura e espessura dos horizontes do solo e profundidade até 
à rocha-mãe”. 

A classificação da aptidão da terra classifica as unidades solo, e por consequência as unidades 
cartográficas, em quatro classes de aptidão (nula, marginal, moderada e elevada), para três usos 
(agricultura, pastagem e floresta). 

Face aos dados expostos nas antecedentes – Tabelas 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 (pág. 180, 181 a 183) conclui o 
Relatório Síntese, na pág. 184, que “As unidades solo na área de estudo apresentam um conjunto de 
limitações aos usos agrários (agricultura, pastagem, floresta), das quais se destacam para este trabalho: 
espessura efetiva, nível de fertilidade do solo, capacidade de armazenamento de água, risco de erosão, 
pedregosidade e inclinação do terreno. Desta série de limitações resulta a classificação da sua aptidão, em 
quatro níveis: elevada, moderada, marginal e nula. Os Leptossolos, situados nas vertentes e, em regra, 
cobertos por matos, têm aptidão para a agricultura e para pastagem nula, mercê da espessura efetiva 
reduzida, elevada inclinação do terreno e risco de erosão severo, para além da baixa fertilidade associada 
principalmente à acidez e à baixa capacidade de troca catiónica, e da baixa capacidade de armazenamento 
de água associado à sua limitada espessura efetiva (Figueiredo, 2013). Este padrão aplica-se 
genericamente aos Leptossolos, neste caso representados pelos Leptossolos dístricos. Todavia, a aptidão é 
nula para todos os usos agrários no caso dos Leptossolos líticos, com espessura inferior a 10 cm, assentes 
sobre rocha dura, contínua e coerente (Agroconsultores e Coba, 1991). Os Regossolos, que ocupam a 
estreita faixa marginando o curso de água, apresentam aptidão moderada a marginal para os três usos 
agrários, por via das suas limitações moderadas de espessura efetiva e capacidade de armazenamento de 
água, e moderadas a severas quanto a fertilidade do solo. O conjunto da área em estudo, na qual estas 
unidades ocupam proporções de superfície como indicado na Tabela 4.2.2, mostra que o empreendimento 
irá afetar solos de aptidão nula ou marginal para os usos agrários (agricultura, pastagem, floresta), 
segundo os critérios de Agroconsultores e Coba (1991)”. Todavia, esta Tabela 4.2.2 parece não figurar no 
Relatório Síntese. 

Quanto ao Uso Atual da Terra, segundo o que consta na pág. 180 do Relatório Síntese, “A Carta de Uso e 
Ocupação do Solo (COS), constitui a cartografia de base para a avaliação do uso atual da terra. Dentre as 
diversas versões da COS, utilizou-se a COS 2018 (nível 4), última versão disponível, e a COS 2015 (nível 5), 
por possuir um nível de detalhe superior. A partir da sobreposição da área de estudo em ambiente SIG, 
obteve-se a percentagem da área representativa de cada categoria de ocupação da terra”. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3430 

Barragem de Gebelim, Alfândega da Fé 

 

46 
 

Porém, em lado algum deste item constam os limites e a quantificação da “área de estudo” considerada 
para efeito do cálculo das percentagens da sua ocupação por cada uma das categorias de coberto vegetal 
identificadas nas COS 2015 e/ou 2018. 

Pelo que a parca, dispersa e inconsistente ilustração gráfica que consta no Relatório Síntese para efeito da 
caracterização da situação relativa ao uso do solo não permite elucidar com clareza bastante as sintéticas 
e muito incompletas descrições conclusivas em que se subsume a caracterização efetuada. 

Por outro lado, nenhuma das ocupações do solo assim vagamente identificadas foi por alguma forma 
associada, por um lado, à aptidão do solo e, por outro, aos concretos usos e ações inerentes à 
concretização do projeto e exploração do “empreendimento”. 

Pelo que a caracterização da situação de referência relativa a este descritor não permite que se constitua 
como base credível para a devida fundamentação da Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes 
Ambientais do projeto. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Aparentemente suportados na muito vaga e inconsistente caracterização de situação de referência, estão 
identificados, avaliados e classificados no EIA os impactes parciais referentes a US, resumidos nos quadros 
das pág. 419 e seguinte do RS. 

Na pág. 526 figura a Matriz Síntese de Impactes, com e sem medidas minimizadoras, de onde se retira, 
relativamente a este descritor: 

 quanto às ações da Fase de Construção e da de Exploração, sem Medidas Minimizadoras (MM) 
conclui o EIA que os seus impactes serão negativos, pouco significativos, reversíveis e de 
magnitude média, mantendo-se com MM, à exceção da “Instalações e atividade de estaleiro”, que 
passará a ter impacte positivo, pouco significativo, e “Depósito de materiais sobrantes” e 
“Atividade de Regadio”, que passarão a impacte sem significado. 

Quanto à Fase de Desativação, conclui o EIA que todas as ações consideradas terão impacte positivo, muito 
significativo, reversível, e de magnitude média. 

Considera-se, em conclusão, que a avaliação e classificação de impactos feita no EIA resulta incompleta e 
tendente a minimizar a significância e magnitude do impacto global relativo ao Uso do Solo, sobretudo 
porque não foi devidamente considerado (pelo menos explicitamente) o efeito da concretização do projeto 
e projetos complementares nos valores em presença no espaço interferido. 

Com idêntico critério ao utilizado no EIA, mas tendo na devida conta as observações formuladas relativas 
ao Ordenamento do Território e à caracterização da situação de referência do Uso do Solo, bem como os 
efetivos impactes noutros descritores (v.g. Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos ou Paisagem) considera-
se que o impacte global relativo a este descritor tenderia a ser considerado, com ou sem medidas 
minimizadoras, como negativo, significativo, irreversível e de magnitude Média. 

Medidas de Minimização 

Sendo este fator de alguma forma transversal aos restantes, todas as medidas de minimização 
preconizadas no EIA, mitigarão por alguma forma alguns dos impactes parciais referentes a este descritor. 

Conclusões 

A avaliação e classificação de impactes feita no EIA resulta incompleta e tendente a minimizar a 
significância e magnitude do impacte global relativo ao Uso do Solo, sobretudo porque não foi 
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devidamente considerado (pelo menos explicitamente) o efeito da concretização do projeto e projetos 
complementares nos valores em presença no espaço interferido. 

Com idêntico critério ao utilizado no EIA, mas tendo na devida conta as observações formuladas relativas 
ao Ordenamento do Território e à caracterização da situação de referência de Uso do Solo, bem como os 
efetivos impactes noutros descritores (v.g. Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos ou Paisagem) considera-
se que o impacte global relativo a este descritor tenderia a ser considerado, com ou sem medidas de 
minimização, como negativo, significativo, irreversível e de magnitude média, pelo que se emite parecer 
favorável condicionado à implementação das medidas de minimização. 

 

5.7 QUALIDADE DO AR 

Situação de Referência 

O local de implantação da obra localiza-se a cerca de 2 km a sudeste da povoação de Gebelim e a cerca de 

1,2 km a sudoeste da Barragem de Camba. 

O projeto abrange ainda algumas áreas do concelho de Macedo de Cavaleiros, freguesias de Peredo e 

Chacim, relacionadas com as áreas de empréstimo de terras para a construção da barragem, as quais se 

localizam aproximadamente entre a Barragem da Camba e a localidade de Peredo. 

Durante a fase de movimentação e transporte de terras (cerca de 2,5 meses), desde as áreas de 

empréstimo até à área de implantação da Barragem, estima-se que o volume de tráfego gerado possa ser 

de cerca de 100 movimentos por hora. 

O traçado da via de acesso que ligará a área de construção da barragem às áreas de empréstimo, o qual 

terá uma extensão de cerca de 3.040 m, dos quais cerca de 1.250 m correspondem ao novo caminho de 

acesso à Barragem de Gebelim, a construir no âmbito do presente projeto, não atravessa quaisquer 

localidades nem se desenvolve junto de quaisquer recetores isolados. 

Para a caraterização de situação de referência à escala regional, foram identificadas as principais fontes 

emissoras de relevo ao nível dos poluentes atmosféricos, nomeadamente através dos dados disponíveis 

no Inventário Nacional, disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), relativos aos 

anos de 2015 e 2017 (ano mais recente com dados disponíveis), para o concelhos de Alfândega da Fé. 

Foram considerados os valores de emissões de gases poluentes (gases com efeito de estufa, substâncias 

percursoras do ozono troposférico, partículas finas em suspensão e substâncias acidificantes e 

eutrofizantes). 

Constata-se que os níveis de emissão diminuíram consideravelmente entre os dois períodos, para todos 

os tipos de poluentes. Por outro lado, em 2017 o setor com mais emissões era o setor da agricultura, em 

todos os tipos de gases poluentes, revelando que se trata de uma região marcada pela ausência de 

importantes fontes emissoras industriais ou residenciais. 

Constata-se maioritariamente um índice de qualidade do ar na região Norte Interior em 2019, Bom ou 

Muito Bom. 

A caraterização da qualidade do ar realizou-se por recurso à base de dados QualAr da APA, I.P., com 

recurso a dados disponíveis na estação da qualidade do Ar mais próxima do projeto, nomeadamente a 

estação de Santa Combinha. Trata-se de uma estação de Fundo, de ambiente rural, localizada na União 

das Freguesias de Podence e Santa Combinha, próximo da Barragem do Azibo, distando cerca de 15 km a 

norte da área do projeto. Esta estação entrou em funcionamento em 2019, único ano para o qual estão 

disponíveis dados validados. 
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Conclui-se que os valores observados se situaram sempre bastante abaixo dos valores limite legalmente 

estabelecidos, confirmando a boa qualidade global do ar na área de estudo. A única excedência observada 

verificou-se na concentração de ozono atmosférico, cujos valores ultrapassaram o limite estabelecido para 

a base octo-horária durante 14 dias (estes dias verificaram-se nos meses de junho, julho e agosto). 

Da análise do regime de ventos efetuada (estação de Bornes), constata-se que os ventos dominantes na 

área do projeto sopram sobretudo na direção sul. No entanto, o efeito do relevo faz-se sentir na alteração 

deste regime de direção dominante do vento, influenciado pela topografia local, com destaque para a 

Serra de Bornes e os vales encaixados da bacia do Sabor que contribuem também para influenciar o regime 

de ventos observado nas estações de Chacim e Alfândega da Fé. 

Esta constatação permite considerar que o efeito do regime de ventos na área do projeto é favorável à 

dispersão de eventuais poluentes lançados para a atmosfera (sobretudo na fase de construção), uma vez 

que, soprando predominantemente na direção dos quadrantes sul, reduz significativamente a 

probabilidade de os mesmos serem transportados para a localidade de Gebelim, situada cerca de 1.000m 

oeste da área de intervenção, que é a área habitacional mais próxima da área de construção da barragem. 

Os dados disponíveis mostram, portanto, que a área do projeto beneficia de uma boa qualidade geral do 

ar, o que se deverá relacionar com o facto de se tratar de uma zona marcadamente agrícola / rural, com 

baixa expressão de atividade industrial e pouco densamente povoada. 

O EIA refere a inexistência de quaisquer fontes pontuais de poluição atmosférica significativas nas 

imediações do local de implantação da barragem, sendo que a única fonte linear a assinalar se refere ao 

eixo rodoviário da EM 576 que, no entanto, se encontra distanciado mais de 1000 m e se caracteriza por 

um tráfego automóvel pouco intenso. 

Em termos de recetores sensíveis mais próximos da área do projeto, referir a presença de construções 

isoladas a edificações de apoio à atividade agrícola, sendo minoritárias as que se destinam a uso 

habitacional e tipicamente localizadas nas imediações do limite das localidades. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

Durante a fase de construção, as principais atividades suscetíveis de causar emissão de partículas para a 

atmosfera são: 

 Instalação e atividade de estaleiros; 

 Utilização de acessos à obra; 

 Desmatação/decapagem para implantação das infraestruturas do projeto; 

 Escavação, aterro e terraplenagem para construção da barragem; 

 Escavação e aterro de valas para colocação de condutas; 

 Escavação, aterros e terraplenagens para construção de acessos; 

 Depósito de materiais sobrantes; 

 Exploração das áreas de empréstimo. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as únicas fontes potenciais de emissão de poeiras relacionadas com a 

implementação do projeto estão relacionadas com a execução de tarefas da atividade agrícola, ao nível 

da cobertura do solo. 
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Fase de Desativação 

Na fase de desativação, apenas no cenário de desmantelamento das infraestruturas poderão ocorrer 

emissão de poeiras que possam afetar a qualidade do ar. 

Impactes Cumulativos  

Os impactes cumulativos do projeto decorrem das alterações que o projeto poderá introduzir ao nível da 

qualidade do ar em conjunto com os restantes descritores, caso não sejam tomadas e acauteladas as 

medidas preventivas preconizadas para cada um dos respetivos, originando uma eventual degradação dos 

níveis de qualidade ambiental, sobretudo na fase de construção. 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

 Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 

a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte sólido. 

 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. 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Fase de Exploração 

 Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível. 

 Reduzir os efeitos de erosão minorando as intervenções no solo na época das chuvas, bem como 

adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes de risco de erosão. 

 Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao 

mínimo indispensável. 

 Evitar mobilizações de solo nu em dias secos e ventosos. 

Fase de Desativação 

Se aplicável, devem ser adotadas as mesmas medidas minimizadoras preconizadas para a fase de 

construção. 

Verificação da eficácia das medidas de minimização 

A eficácia das medidas implementadas será verificada, pelo cumprimento das medidas de minimização 

decorrentes do EIA acima referidas, ainda, pela não existência de queixas por parte da população. No caso 

de existência de queixas, durante a fase de obra, deve proceder-se à identificação da atividade 

potenciadora da queixa e, posteriormente, implementada a medida / ação mais adequada para 

minimização do impacte, a qual deverá ser comunicada à Autoridade de AIA. 

Não se considera necessária a implementação de planos de monitorização da qualidade do ar, tendo em 

consideração que a fase de exploração não é suscetível de emissão de poluentes. 

Conclusões 

O traçado da via de acesso que ligará a área de construção da barragem às áreas de empréstimo, o qual 

terá uma extensão de cerca de 3040 m, dos quais cerca de 1250 m correspondem ao novo caminho de 

acesso à Barragem de Gebelim, a construir no âmbito do presente projeto, não atravessa quaisquer 

localidades nem se desenvolve junto de quaisquer recetores isolados. 
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Os dados disponíveis mostram que a área do projeto beneficia de uma boa qualidade geral do ar, o que 

se deverá relacionar com o facto de se tratar de uma zona marcadamente agrícola / rural, com baixa 

expressão de atividade industrial e pouco densamente povoada. 

Face ao exposto, no que diz respeito ao fator ambiental “Emissões e Qualidade do Ar”, emite-se parecer 

favorável condicionado ao cumprimento das medidas de mitigação elencadas no presente parecer. 

 

5.8 AMBIENTE SONORO 

 
Situação de Referência 
De acordo com o EIA, a “ única fonte de ruído que pode ser identificada nas imediações do local da 
barragem refere-se à EM576, a qual passa a mais de 1000 m a norte do local de implantação da barragem.” 
São apresentados mapas de ruído do concelho de Alfândega da Fé para os períodos “diurno-entardecer-
noturno” (Lden) e “noturno” (Ln), que caracterizam o local do projeto  como tendo Lden ≤ 50 dB e Ln ≤ 40 
dB, ou seja, claramente abaixo dos limites legais. Não foram efetuadas medições para caracterizar 
especificamente a situação de referência. 
 
Identificação e avaliação de Impactes 
Na fase de construção é expetável a emissão de ruído decorrente das ações de desmatação/decapagem 
para implantação das infraestruturas do projeto escavação, aterro e terraplenagem para construção da 
barragem, escavação e aterro de valas para colocação de condutas, escavação, aterros e terraplenagens 
para construção de acessos e  exploração das áreas de empréstimo. Não foram apresentados dados 
relativos às características sonoras dos equipamentos em causa, nem avaliados os impactes associados ao 
tráfego gerado na fase de construção. 
 
No aditamento refere-se que “com base no volume potencial de terras a movimentar (ca. 500.000 m3) e 
numa previsão de cerca de 2,5 meses de duração da esta fase de movimentação e transporte de terras, 
desde as áreas de empréstimo até à área de implantação da Barragem, estima-se que o volume de tráfego 
gerado possa ser de cerca de 100 movimentos por hora, admitindo que o mesmo se efetua apenas no 
período noturno”. A  via que ligará a área de construção da barragem às áreas de empréstimo, com cerca 
de 3 km de  extensão, não atravessa quaisquer localidades nem se desenvolve junto de quaisquer recetores 
isolados.  Presume-se que se trate de um lapso a referência ao transporte “apenas no período noturno”, 
uma vez que uma das medidas minimização se preconiza que sejam evitadas obras durante o período 
noturno. 
  
Contudo e de acordo com o EIA “ …dada a ausência de recetores sensíveis nas imediações da área de 
construção da barragem, onde haverá maior concentração de atividades construtivas, os efeitos destas 
emissões atingirão sobretudo a população afeta à obra, pelo que importa respeitar as medidas de gestão 
ambiental a preconizar para a área de estaleiro e de desenvolvimento da obra. Nas áreas de instalação da 
rede de rega, apesar da maior proximidade com áreas residenciais (localidade de Vilar Chão), a menor 
concentração de atividades construtivas e a sua maior dispersão territorial, bem como o facto de 
ocorrerem tipicamente durante o período diurno, deverá contribuir para atenuar significativamente os 
impactes das emissões de ruído.” 
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Figura n.º 14 – Povoações e recetores sensíveis Barragem e adutor de Gebelim 

Fonte: Aditamento (Anexo 4, Desenho 1) 

 

 
Figura n.º 15 - Povoações e recetores sensíveis perímetro de Rega Vilar Chão / Parada 

Fonte: Aditamento (Anexo 4, Desenho 1) 
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Pelas suas características, durante a fase de exploração o projeto não se configura como uma potencial 
fonte de emissão de ruído. Apenas algumas equipamentos, como a estação de filtragem emitem algum 
ruído descontínuo, no entanto, não existem recetores sensíveis na proximidade deste equipamento. 
 
No que se refere ao regadio ”poderá haver um ligeiro acréscimo das emissões relacionadas com a 
intensificação da atividade agrícola, nomeadamente com o aumento da utilização e movimentação de 
máquinas agrícolas, que em todo o caso deverá ser pouco significativo dada que se tratam de áreas já 
atualmente dedicadas à agricultura e tendo em conta que estarão potencialmente restritas a 
determinadas épocas do ano (lavouras, colheitas…)”. 
 
Medidas de minimização 
São apresentadas medidas de minimização para a fase de execução da obra . No ponto 9 deste parecer 
incluem-se as medidas consideradas relevantes. 
  
Conclusão 
A emissão de ruído será mais significativa durante o período de execução da obra devido ao 
funcionamento da maquinaria ao tráfego gerado (100 veículos/hora) entre a barragem e áreas de 
empréstimo. Contudo, se restrito ao período diurno considera-se que os impactes não serão de molde a 
inviabilizar a execução do projeto. 
Na fase de exploração, não se prevê a emissão significativa de ruído associada ao projeto, podendo haver  
haver um ligeiro acréscimo das emissões relacionadas com a intensificação da atividade agrícola. 
 
 

5.9 SOCIOECONOMIA 

Situação de Referência 

De acordo com o EIA, a caracterização da situação de referência incide sobre aspetos como a evolução 

demográfica recente e a estrutura económica e social nas áreas de influência do projeto, apoiando-se 

maioritariamente nos dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Relativamente a aspetos demográficos, o EIA refere que o concelho de Alfandega da Fé perdeu entre 2001 

e 2011 mais de 14% da sua população residente, registando-se o acentuar do despovoamento 

populacional a nível regional para Trás-os-Montes nas décadas anteriores. 

Quanto à estrutura etária da população, o concelho de Alfandega da Fé tem uma taxa de crescimento da 

população idosa de 0,36% e uma franca diminuição dos grupos etários mais jovens (na ordem dos -33,42% 

e -30,80) o que resulta num saldo de cerca de -14% na variação populacional do concelho. 

No que concerne à caracterização da atividade agrícola, menciona o EIA que, no concelho de Alfândega 

da Fé, existem cerca de 1.500 Produtores Agrícolas Singulares (Produtores Autónomos e Produtores 

Empresários) e as suas explorações ocupam uma área total de quase 19.000 ha. 

É ainda referido que a nível concelhio, a área ocupada com a agricultura é um pouco mais de metade da 

área total das explorações agrícolas (53,5%), representando a área de Matas e Florestas pouco menos de 

40% (38%). Note-se, no entanto, que a importância da floresta no concelho de Alfandega da Fé é reforçada 

pelo facto de esta ocupação existir em 64% das explorações agrícolas. 

É salientada a grande importância das culturas permanentes, nomeadamente dos Frutos de Casca Rija e 

do Olival. No concelho, o Olival é cultura presente em mais de 97% das explorações, ocupando mais de 

metade da área agrícola, e os Frutos de Casca Rija, existem em cerca de 70% das explorações ocupando 

um quarto da área agrícola. 
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No Aditamento ao EIA, é apresentado o Desenho n.º 1 que identifica os recetores sensíveis na área do 

projeto e sua envolvente, à escala 1/25000, sendo referido que se tratam essencialmente de áreas 

residenciais (localidades) existentes na envolvente, com destaque para a localidade de Gebelim cujo 

limite, no entanto, dista cerca de 1.600 m da área de implantação da barragem, onde se concentram a 

maior parte das atividades construtivas. Quanto aos recetores isolados dispersos, é mencionado que, na 

sua maioria, deverão corresponder a construções de uso predominantemente agrícola. 

Relativamente aos acessos à área do projeto, refere o EIA e respetivo Aditamento que deverão recorrer 

sobretudo à EN 215 (que serve a zona do futuro perímetro de rega) e que os acessos à área da Barragem 

de Gebelim deverão recorrer à EM 576, que liga Soeima a Gebelim, a qual liga à rede nacional com a 

ligação à EN 216, próximo da localidade de Chacim. O acesso final ao local de construção da Barragem 

propriamente dito será efetuado através do novo caminho de acesso à barragem a construir, que liga à 

estrada que dá acesso à Barragem da Camba e, daí, à EM 576. 

Atendendo ao referido Desenho n.º 1, apresentado no Aditamento ao EIA, é mencionado que se constata 

a quase inexistência de recetores sensíveis nas imediações destas vias, nos troços mais próximos do local 

do projeto, bem como as localidades servidas por estas vias. É também identificado o traçado de ligação 

entre a área de construção da barragem e as áreas de empréstimo, o qual estará mais sujeita a tráfego 

gerado pelo projeto, sendo que esta via não atravessa quaisquer localidades nem se desenvolve próximo 

de quaisquer recetores isolados. 

Considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada, em complemento com a 

caracterização efetuada no âmbito de outros fatores ambientais, é adequada. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Fase de Construção  

Segundo o EIA, a fase de construção é marcada pela criação de um conjunto de infraestruturas localizadas 

na União de freguesias Gebelim e Soeima (albufeira e barragem, adutor de Gebelim), na União de 

Freguesias Agrobom, Vale Pereiro e Saldonha (adutor de Vilar Chão Parada), na freguesia de Vilar Chão, 

com parte de adutor e perímetro de rega e rede de rega secundária de Vilar Chão e Parada, e que se 

prolongam ainda um pouco na União de Freguesias Parada e Sendim da Ribeira. Salienta-se ainda as 

freguesias de Chacim e Peredo, do concelho de Macedo de Cavaleiros, onde se localizam as áreas de 

empréstimo.  

É mencionado que a instalação do estaleiro e toda a atividade aí desenvolvida, a abertura de estradas de 

acesso à obra, as áreas de apoio à obra, a presença e movimentação de maquinaria, o transporte e 

montagem de equipamentos, ainda que temporariamente, vão afetar estes territórios e modificar a 

utilização, que quotidianamente, as populações aí residentes deles fazem. Obstrução de caminhos e 

passagens podem dificultar ou mesmo barrar a passagem de animais e das populações que, normalmente, 

os utilizam na execução das múltiplas tarefas agrícolas. 

Haverá a eliminação de lameiros na área de implantação da barragem, e ainda corte de quantidade 

apreciável de choupos, freixos e salgueiros, pelo que são de esperar impactes negativos ao nível da 

utilização agrária dos territórios. 

Os impactes negativos identificados são classificados como locais, diretos e significativos a muito 

significativos. 
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Refere também o EIA que, como pontos positivos, antevê-se a possibilidade de se gerar localmente a 

criação de emprego para os residentes no concelho, que poderão usufruir, ainda que temporariamente, 

de algumas outras hipóteses de atividade remunerada fora da agricultura. Pode também verificar-se a 

atração de mão-de-obra exterior à região, o que pode, nesta fase, potenciar a atividade comercial 

existente no território. Estes impactes são considerados positivos, locais, temporários e significativos. 

Fase de Exploração 

De acordo com o EIA, a albufeira irá inundar cerca de 10 ha de terrenos na União de Freguesias de Gebelim 

e Soeima, o que vai implicar a supressão de utilização agrária do território inundado. Este impacte negativo 

é considerado local, direto e significativo. 

Como impactes positivos, são identificadas as hipóteses de reconversão da agricultura praticada em 

regadio o que comportará um aumento das produtividades nesta atividade e possibilitará ainda a 

introdução de novas culturas. Em face desta revitalização do setor agrícola, poderão surgir condições no 

setor terciário local para a transformação e comercialização das produções agrícolas. 

É ainda referido que, dada a existência do espelho de água, e caso este venha a poder ser utilizado também 

em atividades de lazer, verificar-se-á também um desenvolvimento da atividade turística neste território, 

nomeadamente turismo de natureza (birdwatching) e pesca lúdica e desportiva. 

Estes impactes proporcionarão uma franca dinamização socioeconómica deste território durante o 

período de vida útil da barragem, sendo expectáveis, em termos globais, impactes positivos, certos ou 

prováveis, permanentes (durante a vida útil da barragem), diretos e indiretos e bastante significativos. 

Fase de Desativação 

O EIA considera o abandono da utilização da barragem e as respetivas consequências socio económicos, 

prevendo-se um impacte maioritariamente negativo, certo, permanente, direto e indireto e significativo. 

Considera-se que os impactes ambientais, para as diferentes fases do projeto, foram corretamente 

identificados, concordando-se genericamente com a sua classificação. Somente se considera que o 

impacte referido do aumento de emprego de âmbito local não será significativo como mencionado, mas 

sim pouco significativo, uma vez que o número de trabalhadores contratados nos concelhos abrangidos 

pelo projeto não se afigura expressivo. 

Das medidas elencadas no EIA, considera-se que deverão ser implementadas as seguintes medidas na fase 

de construção: 

 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. 

 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. 

 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. 

Adicionalmente, considera-se que deverão ainda ser implementadas as seguintes medidas, também na 

fase de construção: 
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 Procura local de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a esta fase 

da obra, quando viável. 

 Deverá ser implementado e mantido, durante toda a vida útil do projeto, um mecanismo de 

atendimento ao público e elaborado um ponto de situação dos registos efetuados e eventuais 

reclamações recebidas, bem como do respetivo desenvolvimento dado. 

Para tal, deverá ser disponibilizado um livro de registo de eventuais reclamações, sugestões ou pedidos 

de esclarecimento, nas Juntas de Freguesia abrangidas pelo projeto, e caso se verifique algum registo, 

deverá ser dado conhecimento à Autoridade de AIA, assim como o respetivo seguimento dado. 

Conclusões 

Na fase de construção, o projeto em avaliação induz impactes negativos, relacionados com a afetação da 

qualidade de vida da população e vivência local, considerando-se, maioritariamente, locais, diretos, 

significativos a muito significativos e minimizáveis. Os impactes positivos induzidos, associados à criação 

de emprego e dinamização económica, consideram-se locais, temporários, pouco significativos a 

significativos. 

Na fase de exploração, são também induzidos impactes negativos, relacionados com a supressão de 

utilização agrária do território inundado, considerados de âmbito local e significativos. No entanto, os 

impactes positivos gerados – decorrentes do próprio objetivo do projeto – consideram-se diretos e 

indiretos, bastante significativos e permanentes, durante a vida útil do projeto. 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente ao descritor Socioeconomia para o projeto 

condicionado à implementação das medidas de minimização mencionadas no presente parecer. 

 

5.10 PATRIMÓNIO CULTURAL 

Situação de Referência 

Os trabalhos de caraterização efetuados no âmbito do fator ambiental Património Cultural tiveram em 

consideração a Circular de 10 de setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor 

Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, tendo sido em conformidade efetuada a 
pesquisa documental e a prospeção de campo, de modo a obter um levantamento de todas as ocorrências 

de interesse patrimonial situadas dentro e fora da área de intervenção.  

O estudo efetuado pretendeu proceder à caracterização da área de intervenção em termos geográficos, 

paisagísticos, históricos e arqueológicos, e a sua integração num contexto mais alargado, de forma a 

assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial identificados. 

Neste âmbito foram analisadas as áreas de implantação direta e indireta do projeto onde se construirá a 

Barragem de Gebelim. Sendo que a área de incidência direta corresponde à área de projeto, a área de 

incidência indireta corresponde à área envolvente à área de projeto, designada por área de estudo até 

100 m da área de projeto. 

Os trabalhos de campo corresponderam à prospeção arqueológica sistemática efetuada na totalidade do 

terreno (área de incidência direta e indireta do projeto) onde se construirá a Barragem de Gebelim.  

Em relação à localização de estaleiro de obra, não se procedeu à definição da sua localização no âmbito 

do estudo patrimonial, tendo sido referido que essa localização será definida durante a fase de construção 

do projeto. 
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De acordo com o EIA, a pesquisa bibliográfica e documental baseou-se num conjunto variado de fontes 

de informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 2 km para além dos limites externos 

da área do projeto e até ao limite de freguesia, de modo a proceder à contextualização e caracterização 

da ocupação humana do território da área de projeto e da sua envolvente e obter uma leitura integrada 

das Ocorrências Patrimoniais (OP) existentes, permitindo, assim definir melhor a magnitude dos impactes. 

Neste sentido o EIA apresenta o respetivo enquadramento histórico-arqueológico. 

Destes trabalhos resultou a identificação de duas ocorrências patrimoniais situadas dentro da área de 

incidência direta e indireta do projeto.   

De acordo com as fichas de avaliação das ocorrências patrimoniais situadas na área de estudo, o primeiro 

elemento primeiro trata-se de um conjunto habitacional, incluído nas áreas agrícolas dentro da povoação 

e muros de propriedade (Ocorrência 1 dentro da área de incidência direta e indireta da rede de rega 

secundária). O segundo elemento trata-se de um cruzeiro (Ocorrência 2 dentro da área de incidência 

direta e indireta da rede de rega secundária). 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Apesar de serem duas apenas as ocorrências de interesse patrimonial identificadas nesta fase dentro da 

área de incidência direta do projeto, o EIA propõe um conjunto de medidas de minimização gerais e 

específicas, que seguidamente se enunciam:  

 Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação até se 

atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos. 

 Acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras 

vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 

 No âmbito do acompanhamento arqueológico deve complementar-se a caracterização 

arqueológica através da consulta dos processos relativos aos sítios arqueológicos identificados, 

de cartografia e documentação histórica. 

 A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos durante o acompanhamento nas áreas de 

intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão 

competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em 

vigor. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo 

que deve ser apresentada uma Nota Técnica com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico 

e uma proposta de medidas a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com 

vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que 

ser integralmente escavados. 

 Sinalização e vedação com recurso a fita sinalizadora da Ocorrência Patrimonial 2, quando 

aplicável com afetação indireta para que não sofra nenhum tipo de afetação direta pela circulação 

de pessoas e maquinaria. É ainda recomendado o levantamento gráfico e fotográfico exaustivo. 

 Prospeção sistemática de toda a área de afetação da Ocorrência Patrimonial 1 antes e depois de 

se proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 

removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos de 

terras vegetais. Realização de memória descritiva da Ocorrência e descrição gráfica. 

 Todas as zonas de estaleiro, vazadouro e empréstimo, a serem utilizadas durante o projeto, 

deverão ser prospetadas pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico da 

obra. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3430 

Barragem de Gebelim, Alfândega da Fé 

 

57 
 

 Deve ter-se em conta que devido à extensão do projeto, sempre que existam duas ou mais 

máquinas de remoção de terras a trabalhar ao mesmo tempo e no espaço de mais de 20m entre 

ambas, deverá existir um segundo Arqueólogo de forma a assegurar esse trabalho. 

 Deverão ser realizados Relatórios de Progresso / Notas Técnicas - sempre que necessário / 

solicitado pelo dono de obra ou pela tutela e um Relatório Final.  

Na generalidade concorda-se com estas medidas, que deverão ser ajustadas ou complementadas por 

outras, nomeadamente no que concerne ao Regadio de Vilar Chão/Parada, a construir de raiz, que 

beneficiará as áreas a sul do Regadio da Camba (existente), com o qual irá partilhar as infraestruturas de 

armazenamento e adução de água.  

Para a realização de construções relacionadas com a montagem de novas condutas e do sistema de rega 

secundário, os trabalhos deverão incluir, de igual modo, o respetivo acompanhamento arqueológico. 

Conclusões 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de um parecer favorável ao Projeto da Barragem de Gebelim, 

incluindo o perímetro de rega de Vilar do Chão /Parada, condicionado ao cumprimento das medidas de 

minimização preconizadas constantes no presente parecer. 

 

5.11 SOLO 

Situação de Referência 

A caracterização da situação de referência do descritor solos é adequada. A área de estudo do projeto da 

Barragem de Gebelim, é dominada por Leptossolos dístricos órticos – Idox, em associação com Leptossolos 

líticos de xistos (com afloramentos quartzíticos) - Isx (85%), na área das vertentes, enquanto que na zona 

de talvegue, numa faixa estreita ao longo da linha de água, dominam os Regossolos dístricos de xistos e 

rochas afins, em depósito coluvial de base de encosta – Rdx (15%). Os Leptossolos dístricos, são solos de 

espessura efetiva reduzida, ácidos a muito ácidos e baixa fertilidade, com aptidão nula ou marginal para 

usos agrários, e os Leptossolos líticos, com espessura inferior a 10 cm, apresentam aptidão nula para uso 

agrário. A zona da área de empréstimo é igualmente dominada por Leptossolos dístricos órticos – Idox, 

com aptidão nula ou marginal para usos agrários. 

A área do perímetro de rega de Vilar Chão Parada é dominada por Cambissolos dístricos crómicos de xistos 

– Bdxx1, com 90 % da área, e a restante por Leptossolos êutricos câmbicos de xistos –Iebx. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

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

 a fase de construção, para a implantação da infraestrutura da barragem e respetivos órgãos 

hidráulicos e os acessos ao coroamento, à câmara de manobras, e passadiço de acesso à torre de 

tomada de água; 

 

 a fase de exploração da albufeira. 

Na fase de construção, os impactes sobre os solos serão decorrentes da implementação e construção da 

infraestrutura da barragem, respetivos órgãos hidráulicos (tomada de fundo, torre de tomada de água, 
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descarregador de cheias e circuito de derivação do caudal ecológico, provisório durante a fase de obra) e 

rede viária: 

 com as ações de decapagem dos solos para implantação das infraestruturas (barragem e órgão 

hidráulicos, e rede viária); 

 à escavação dos materiais de empréstimo; 

 ocupação permanente dos solos com as infraestruturas: barragem e órgãos hidráulicos e acessos 

ao coroamento, à câmara de manobras, e passadiço de acesso à torre de tomada de água; 

 escavação das valas para o enterramento das condutas adutoras; 

 à compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afetos à obra; 

 à ocupação temporária do solo com os estaleiros e depósitos de terras sobrantes; 

 e à possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que os três primeiros (decapagem 

dos solos, escavação de materiais de empréstimo e ocupação dos solos com as infraestruturas) serão 

significativos e permanentes por haver uma afetação irreversível dos solos, e os restantes serão 

temporários, reversíveis e pouco significativos, que serão mitigados com a implementação do Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA). De referir, que no EIA está prevista a recuperação e integração paisagística, das 

zonas de estaleiro, zonas de acesso, zonas de obra, taludes, paramentos da barragem e áreas de 

empréstimo, através do reaproveitamento e utilização das terras sobrantes da fase de obra. 

Na fase de exploração, para além dos impactes negativos que têm início na fase de construção e que se 

prolongam a esta fase, a ocupação irreversível do solo pelas infraestruturas construídas, há ainda que 

considerar os impactes gerados no solo como consequência da exploração da albufeira. No que diz 

respeito à exploração da albufeira, decorrente dos ciclos alternativos de enchimento e vazamento da 

albufeira, poderão ocorrer fenómenos de instabilidade nos terrenos circundantes, que no entanto serão 

localizados e pouco significativos.  

Na área do futuro bloco de rega, para o qual se preconiza um modelo cultural com 90% da área de culturas 

permanentes (olival, amendoal, fruteiras e vinha), o uso de rega localizada, e a adoção de um código de 

boas práticas agrícolas e regadio, não se anteveem, assim, impactes negativos sobre dos solos. 

Deste modo, conclui-se que como impactes negativos teremos os decorrentes da construção da barragem 

que poderão ser temporários ou permanentes, localizados, pouco significativos ou significativos, quando 

apresentam um carácter irreversível, e os decorrentes da exploração da albufeira que serão negativos, 

localizados e pouco significativos. 

Como impacte positivo, temos que a garantia da disponibilidade de água, através da constituição da 

albufeira, vai reforçar as disponibilidades hídricas para o regadio da Camba e constituir uma nova área de 

rega Regadio de Vilar Chão/Parada, com cerca de 494 ha e beneficiando 149 proprietários, 

proporcionando uma melhor e maior utilização do potencial agrícola dos solos, que terão como efeito um 

maior desenvolvimento da atividade agrícola, de que resultarão impactes positivos significativos e 

permanentes para a região. 

Concorda-se na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA, que se forem 

escrupulosamente cumpridas mitigarão os impactes negativos sobre os solos. 

Conclusões 

Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental solos, conclui-se que na sua globalidade se 

apresenta ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade, 

possa pôr em causa a sua realização. 
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5.12 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Entende-se oportuno, previamente à análise específica a apresentar sobre o fator ambiental (FA) Sistemas 

Ecológicos, fazer um enquadramento relativamente aos aspetos climáticos atuais e previstos para o 

futuro, para a região e área onde se pretende inserir o Projeto em apreço, bem como sobre a ocupação e 

usos do solo, aspetos de estreita relação com o presente FA. 

Objetivamente, as áreas diretamente afetadas, correspondem às áreas ocupadas pela Barragem de 

Gebelim e áreas conexas (corpo da Barragem de Gebelim, acessos e estruturas hidráulicas a jusante da 

barragem), a área inundada ao nível pleno de armazenamento (NPA à cota 639 m), as áreas de empréstimo 

de terras, e ainda área(s) de estaleiro (s) e áreas de deposição de terras de escavação e pargas. 

De acordo com o capítulo Ocupação e Uso do Solo, e sobre a área barragem e da albufeira, retira-se a 

seguinte informação: 

 Unidade fisiográfica: Vertentes, de declive muito acentuado e de perfil convexo. 

Ocupação do Solo: Matos típicos da Terra Quente Transmontana – esteva e giesta 

Área aproximada: 85% 

 

 Unidade fisiográfica: Talvegue, e faixa estreita ao longo da linha de água 

Ocupação do Solo: Galeria ripícola de choupos e vegetação herbácea pratense 

Área aproximada: 15% 

De acordo com o referido para a área em estudo (AE) considerada no EIA “o empreendimento irá afetar 

solos de aptidão nula ou marginal para os usos agrários (agricultura, pastagem, floresta), segundo os 

critérios de Agroconsultores e Coba (1991)”. 

Relativamente ao uso atual da terra conclui que “na área afetada pelo empreendimento não existem 

potencialmente solos de aptidão elevada para usos agrários”, referindo, a propósito do respetivo valor 

ecológico “(…) dada a dimensão desta área, a ocupação atual do solo não representa elevado valor 

ecológico ou produtivo”. O que parece ser contraditório com o mencionado, mais à frente, sobre o valor 
ecológico que refere “com base na informação obtida a partir das Cartas de Ocupação do Solo de 2015 e 

2018 (COS 2015 e COS 2018), que para a área de implantação da albufeira e da barragem, predominam 

os matos (41%) e florestas de outras folhosas (45%), verificando-se que para ambas as versões da COS 

(2018 e 2015) a percentagem de área de cada categoria de coberto vegetal não se alterou”, o que parece 
indicar estar em presença de zonas com algum valor ecológico e também com potencial em termos de 

riqueza de espécies da flora e da fauna, bem como de suporte a comunidades de maior complexidade 

ecológica. Importa esclarecer que nas áreas identificadas é apresentada a respetiva ocupação, e que se 

tratam das seguintes parcelas: i) Área de olival (2,6%); ii) floresta de sobreiro (4,8%); iii) floresta de outras 

folhosas (45,5%) e iv) matos (41,2%). Das quais, será alagada, submersa uma parte significativa da área de 

matos, áreas com valor no que se refere a biodiversidade. 

Relativamente às áreas de empréstimo, a ocupação atual caracteriza-se pelo predomínio de solos de 

aptidão marginal e nula para usos agrários, sendo os principais usos: Matos, Florestas de Castanheiro e 

Florestas de outras resinosas, tendo havido uma alteração de uso do solo entre a COS 2015 e a COS 2018: 

as áreas classificadas em 2015 como Olivais (reduziu de 28% da área para 0,2%) passaram às categorias 

de Floresta de Castanheiro (aumento de 2% para 25%) e Matos (passou de 33% da área ocupada, para 

37%) no nível 4 da COS 2018. 
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Metodologia da AIA do projeto sobre o fator ambiental Sistemas Ecológicos  

A caracterização ecológica geral foi efetuada com base na consulta de informação existente, 

nomeadamente a respeitante ao PDM, ao Programa Corine - projeto Biótopos, à Rede Natura 2000, bem 

como a planos ou estudos da área de modo a identificar as áreas e os valores naturais que importará 

proteger. Relativamente à flora e vegetação, para a caracterização/descrição da situação de referência 

foram feitos trabalhos de levantamento de campo, com vista à caracterização do coberto vegetal atual, 

com delimitação cartográfica das principais unidades de coberto e determinação da presença ou ausência 

de espécies raras, ameaçadas ou protegidas. Foi também avaliada a possível presença de “habitats 
prioritários” listados no âmbito da Diretiva Habitats. Relativamente à fauna, a caracterização da situação 

atual inclui a inventariação da fauna terrestre, aérea e aquática, através de trabalho de campo, 

complementados com dados bibliográficos, a identificação dos biótopos existentes na área de estudo e a 

determinação da presença ou ausência de espécies com estatuto de ameaça em Portugal, incluídas no 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.  

A avaliação sobre os Sistemas ecológicos foi efetuada com base nos potenciais impactes nos biótopos 

terrestres, nomeadamente sobre a fauna e sobre a flora. Foi analisado o efeito de barreira nos percursos 

migratórios, o isolamento de habitats, na fragmentação de populações e na destruição de habitats e a 

afetação de ecossistemas na análise de impactes diretos e indiretos associados à fase de construção. 

Foram ainda consideradas as zonas protegidas e zonas especialmente sensíveis afetadas pelas obras. Não 

são propostos planos de monitorização específicos para o presente fator ambiental.  

 

Situação de Referência 

No que diz respeito aos Sistemas Ecológicos é referido que o projeto não incide sobre áreas sensíveis [na 
aceção da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro], ou seja, não se 
sobrepõe com áreas classificadas para a conservação da natureza, conforme demonstrado no Desenho SE 
01, apresentado no Volume III do EIA. O projeto abrange áreas da Reserva Ecológica Nacional na área de 
implantação da barragem e também, parcialmente, na área a beneficiar pelo futuro regadio de Vilar Chão 
/ Parada. Esta última área desenvolve-se também sobre áreas da Reserva Agrícola Nacional (Cap. 4.6 do 
EIA).  
É apresentada a caracterização da situação de referência em termos de ecossistemas aquáticos e 
ribeirinhos, e ecossistemas terrestres, e descrita a metodologia seguida para o efeito, com base na 
bibliografia disponível e em trabalho de campo.  
 
O EIA desenvolveu-se entre setembro 2020 e janeiro de 2021, tendo beneficiado também de trabalhos de 
campo desenvolvidos entre março e junho de 2017 no âmbito de uma versão anterior do EIA.  
 
É apresentado o enquadramento em termos de áreas sensíveis, sob o ponto de vista ecológico, da área 
da bacia de Gebelim, assim como as áreas de empréstimo e as áreas de regadio (Figuras 4.37 (Desenho SE 
01) e 4.38, respetivamente, do EIA), tendo em conta, respetivamente, as áreas classificadas e os 
corredores ecológicos dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, concluindo-se que qualquer das áreas de estudo não está englobada em qualquer área sensível, 
embora esteja na proximidade de Sítios de Interesse Comunitário (SIC) como é o caso do SIC dos Rios 
Sabor e Maçãs e o SIC de Morais.  
 
Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos  
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É efetuada a avaliação do estado ecológico dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, da ribeira de Gebelim 

e áreas envolventes e descrita a metodologia seguida, com a qual, globalmente, se concorda.  

A referir a escala reduzida da Fig.4.39 – Identificação dos locais de amostragem para avaliação do estado 

ecológico das massas hídricas (Desenho SA 02 do EIA), que se revela pouco adequada para o pretendido. 

A amostragem da ictiofauna e da macrofauna bentónica foi realizada em setembro de 2020. 

Relativamente aos macroinvertebrados bentónicos, foi apresentada a sua avaliação relativamente aos 

parâmetros abundância, riqueza, estrutura taxonómica e aplicado o índice normativo atual, Índice 

Português de Invertebrados Norte – IPtIN (INAG 2009). 

Relativamente à fauna piscícola, foi avaliada a composição específica (baseada nos índices ecológicos de 

dominância, uniformidade, riqueza e diversidade) e numérica (abundância, densidade, captura por 

unidade de esforço – CPUE). 

A avaliação da qualidade ecológica da água foi feita i) em função do elemento fauna piscícola; através da 

aplicação do índice oficial P-IBIP, e para o agrupamento onde estão inseridas as comunidades piscícolas 

dos rios amostrados (Agrupamento Ciprinícola de Média Dimensão da Região Norte); e ii) através de 

parâmetros físico-químicos (nutrientes: nitratos e fósforo total), de acordo com as normas da DQA. 

Resultados: Boa qualidade físico-química; Excelente qualidade geomorfológica fluvial*. 

*Qualidade geomorfológica da água tendo em conta: i) Corrente, ii) Substrato do canal, iii) 

Características do canal de escoamento, iv) Características das margens, v) Estrutura da 

vegetação das margens, vi) Vegetação do canal, vii) Uso do solo, viii) Características associadas 

às árvores, e outras características especiais. 

Classificação HMS (Habitat Modification Score): Bom ou Inferior (classe), pela presença de açudes, 

barragens e dispositivos de desvios de águas; e artificialização das margens e do leito, num dos locais de 

amostragem. 

Elementos de qualidade biológica: para o IBMWP, resultado Excelente em todos os locais observados 

(para as três ribeiras, Gebelim (G1 a G5), Vale Pereiro (G6) e Zacarias (G7); e Bom G1 a G7, exceto G5, que 

obteve a classificação de Excelente para o IPtIN. 

Salienta o Estudo que em todos os locais amostrados se verificou a dominância das ordens 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, organismos muito sensíveis a alterações no meio aquático, e 

cuja percentagem ultrapassa sempre os 50% em termos de abundância; por outro lado, também dá nota 

da ausência de espécies de lagostins exóticos “referenciados em muitos locais da bacia hidrográfica do rio 

Sabor”. 

Fauna piscícola 

Não foram detetadas espécies piscícolas nos locais observados da ribeira de Gebelim, sendo descritas 

espécies nos pontos de amostragem das ribeiras Vale Pereiro e Zacarias (espécies da Família Cyprinidae, 

tais como, escalo-do-Norte (Squalius carolitertii), bordalo (Squalius alburnoides), boga-do-Douro 

(Pseudochondrostoma duriense) e xarda (Achondrostoma sp); com exceção do escalo-do-Norte, todas as 

espécies são classificados como Vulneráveis, de acordo com a IUCN, 2020. É salientado no Estudo que a 

não deteção de espécies piscícolas na ribeira de Gebelim, não poderá significar a sua ausência nesta 

ribeira, uma vez que se trata de um ribeira de pequena dimensão, de caudal reduzido em época estival, e 

com a presença de açudes que levam a descontinuidades no escoamento da água, e à retenção de núcleos 

populacionais confinados em pequenas albufeiras ao longo das linhas de água, e que só retomam a 

continuidade do escoamento com as primeiras chuvas. 
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Ecossistemas Terrestres  
As comunidades presentes na área prevista para a implantação da barragem de Gebelim pertencem à 
zona biogeográfica mediterrânica (Costa et al, 1998), caracterizando-se predominantemente por:  

 azinhais (Quercus rotundifolia) e sobreirais (Quercus suber), dispersos e “muito degradados” não 
constituindo efetivamente os habitats 9340 (ICNFa, 2017) e 9330 (ICNFb, 2017) previstos para 
este tipo de vegetação, uma vez que não se encontram presentes outras espécies que geralmente 
acompanham este tipo de bosques;  

 galeria ripícola abundante, com dominância de freixos (Fraxinus angustifolia) na área diretamente 
afetada, cerejeiras bravas (Prunus avium), salgueiros (Salix atrocinerea) e choupos (Populus sp.) 
plantados para produção de lenho;  

 alguns afloramentos rochosos e zonas escarpadas, com interesse por serem considerados habitat 
8220 da Rede Natura 2000 (ICNFc 2017).  

 áreas de cultivo com predomínio de soutos, bem como olival e outros pomares, hortas e outras 
zonas foram consideradas como “Vegetação nitrófila anual”, considerando apenas a componente 
herbácea, uma vez que o estrato arbustivo/arbóreo, neste contexto, é plantado e sem valor para 
a flora e vegetação;  

 Outros habitats que, dada a sua composição com gramíneas e outras herbáceas correspondem ao 
habitat 6220 da Rede Natura 2000 (ICNFc 2017), neste caso com o subtipo não prioritário 
(6220pt4).  

 

Do ponto de vista da flora e vegetação, são destacados os carvalhais perenifólios, que segundo descrito 

apesar de apresentam um estado de degradação considerável aparentam estar em recuperação, sendo 

atualmente espécies protegidas por lei, e que interessará preservar, assim como outras espécies florísticas 

associadas a estas manchas.  

 

Flora e Vegetação da Área de Estudo 

A metodologia aplicada no estudo da flora e vegetação teve como primeira etapa a interpretação de 
ortofotomapas e o reconhecimento de áreas cartograficamente homogéneas em laboratório. Estas áreas 
foram posteriormente visitadas no local, com especial atenção dada na deteção/identificação de 
eventuais habitats prioritários e espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo 
de Extinção). Os trabalhos de campo envolveram a visita e análise das áreas previamente definidas a serem 
afetadas pelo paredão e pelo regolfo, e a sua envolvente próxima em ambas as margens.  
 
Não foram identificados e contabilizados os períodos de visita ao terreno (n.º de dias e época (s) do ano).  
 

Os resultados da inventariação da flora e vegetação permitiram a identificação de 172 espécies de plantas, 

pertencentes a 50 famílias, realçando o Relatório que não foram encontradas espécies RELAPE nas áreas 

a afetar pelo projeto.  

Valoração dos Biótopos 

São identificados os biótopos e habitats considerados no Estudo, e que se transcrevem: 

 6510 Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea subtipo não prioritário 6220pt4 

 4030 Charnecas secas europeias, na variante 4030pt3 

 9330 Florestas de Quercus suber; 

 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 
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 Matos de giesta ou esteva 

 Plantações florestais 

 Formações ripícolas, mosaicos, bosquetes e vegetação herbácea vivaz 

 8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

 Vegetação nitrófila anual (orla de caminhos, depósitos de solos) 

A descrição da maioria habitats/biótopos é referenciada com um código (e.g. Habitats 6510, 6220, 4030, 

9330, 9340, 8220) e coincide com os habitats descritos na Diretiva Habitats n.º 92/43/CEE. 

Relativamente ao habitat/biótopo identificado como “vegetação nitrófila anual”, este corresponde no 
Estudo, a depósitos de solos agrícolas, aterros, zona de orla de caminhos, e outras áreas que não se 

encaixam nos biótopos/habitats anteriores, mas que podem apresentar as mesmas espécies nitrófilas, 

segundo descrito estas áreas constituem zonas bastante alteradas, com mobilização e fertilização 

frequentes. 

São apresentados em figura, os diferentes biótopos considerados associados à área da barragem de 

Gebelim, áreas de empréstimo e regadio e na sua envolvente (Figura 4.47 - Identificação dos biótopos 

considerados para a vegetação na área da barragem de Gebelim, nas áreas de empréstimo e regadio e 

ainda na área envolvente (Desenho SE 03)).Entendendo-se que a escala apresentada é de difícil leitura. 

Para a valoração dos biótopos e habitats considerados para a vegetação, foram calculados o Interesse 

Fitocenótico Global, o Interesse Territorial Global e o Interesse Mesológico Global, que, como descrito no 

Relatório, contribuem adicionalmente para o Interesse de Conservação, concluindo-se pela atribuição de 

maior valor em termos de estrutura vegetal, às galerias ripícolas e vegetação associada, seguindo-se as 

formações com carvalhos (Habitats 9330 e 9340) e os Prados de fenos pobres (Habitat 6510), todos eles 

constituindo formações vegetais referidas na Diretiva Habitats. 

Proporcionalmente, os restantes biótopos e habitats foram classificados com um valor inferior uma vez 

que, como descrito, do ponto de vista da flora e da vegetação, os biótopos e habitats em causa são 

efetivamente menos relevantes para efeitos de conservação. 

É apresentada em tabela a listagem das espécies da flora observadas, inventário, que se entende pouco 

apropriada, uma vez que não é apresentada a distribuição das espécies por estratos, arbóreo, arbustivo e 

herbáceo, apesar de ter sido solicitado em período anterior esta informação, e apresentada uma 

caracterização mais específica sobre cada biótopo e com base no trabalho de campo realizado. 

Fauna Terrestre 

É identificada a área considerada para efeitos de avaliação dos efeitos do Projeto, a que corresponde a 

área de estudo (AE). É descrita a metodologia seguida na amostragem da fauna terrestre, com a qual 

globalmente se concorda. 

Pretendeu-se a caracterização da fauna terrestre, nomeadamente vertebrados, considerando a área 

abrangida pela albufeira até à cota máxima – Nível de Pleno Armazenamento (NPA), bem como a área 

adjacente em cotas superiores, a montante e inferiores, a jusante. Tendo em conta as características do 

projeto, foram também consideradas a área de empréstimo de solos, a área afeta à instalação dos 

adutores para transporte de água e a área correspondente à zona de irrigação. 

Segundo descrito, no trabalho de inventariação foi dada particular relevância a espécies com estatuto de 

conservação mais desfavorável, em particular, a destacar, a toupeira-de-água (Galemys pyrenaica), o lobo 

ibérico (Canis lupus signatus) e outras espécies com estatuto semelhante. 
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Os trabalhos de campo decorreram entre novembro e dezembro de 2019, para o período outono-inverno 

e entre abril e junho de 2020 para o período primaveril, de forma a integrar/considerar as espécies que 

estão presentes em períodos de reprodução e de migração/invernada. 

É efetuada a caracterização dos 6 locais de amostragem relativos à fauna terrestre (Ribeira de Gebelim, 

zona de empréstimo, zona adutor e zona regadio) (Tabela 4.29 do Relatório). Verifica-se a falta de 

correspondência entre as siglas utilizadas para a referência aos biótopos estudados e a respetiva 

identificação (falta legenda na Tabela). 

Os biótopos identificados e usados para a valoração faunística da área da barragem de Gebelim, nas áreas 

de empréstimo e dos regadios de Vilar Chão e da Camba, assim como de toda a envolvente, foram (Figura 

4.54 e Desenho SE 05): 

1) RBL – Rios, bosques ripícolas e lameiros associados 

2) CA - Culturas anuais (veigas e hortas) 

3) CP - Culturas perenes (soutos, olivais, amendoais, vinha e outros pomares) 

4) FA - Floresta autóctone (carvalhais, sardoais e outros) 

5) FP - Floresta plantada (resinosas e outras) 

6) MR - Matos e afloramentos Rochosos 

7) AU - Áreas urbanas 

 

Inventariação das espécies faunísticas 

É descrita a metodologia adotada para a inventariação da fauna, que seguiu a metodologia corrente e 
que se afigura genericamente adequada a cada um dos grupos considerados, nomeadamente, para a 
Herpetofauna (répteis e anfíbios), Avifauna, Mamofauna.  

Resultados: As espécies faunísticas listadas incluem as inventariadas no terreno, as espécies confirmadas 

para o local por especialistas em trabalhos de referência (e.g. Atlas) e as espécies não confirmadas, mas 

consideradas de ocorrência potencial.  

Herpetofauna 

Foram detetadas 4 espécies de anfíbios e 7 de répteis. Destas, todas apresentam um estatuto “Pouco 
preocupante” (LC) em termos de estatuto de conservação. Outras espécies detetadas na área ou indicadas 

como ocorrentes em outros trabalhos estão indicadas como “Atlas”. No total, estão indicadas 37 espécies, 
uma das quais com estatuto de “Quase Ameaçada” (NT) – Lagartixa-de-dedos-denteados 

(Acanthodactylus erythrurus), com estatuto de conservação Quase Ameaçado (NT). 

Aves 

Relativamente à avifauna, foram detetadas 52 espécies, das quais 9 espécies não apareciam descritas em 

trabalhos anteriores para a área de estudo. Destaca como de maior relevância na área de estudo em 

termos conservacionista, o grupo das aves de rapina, e em particular o abutre-do-Egito (Neophron 

percnopterus), o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e a águia-real (Aquila chrysaetos), havendo 

indícios de nidificação apenas de falcão-peregrino (Falco peregrinus). Assim conclui o Estudo, que de 

acordo com os resultados obtidos, a maior parte das espécies predadoras usa a área como território de 

caça ou área de alimentação, acrescentando que “algum habitat rupícola potencial encontra-se 

predominantemente a jusante da área de implementação da albufeira e na ribeira de Camba”. Interessará 
confirmar a impossibilidade de utilização da área de estudo como área de reprodução/nidificação, através 

de monitorização específica, de modo a acautelar a possível afetação destas espécies pela construção do 
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Projeto. Esta afetação será minimizada, prevenida, caso as ações do projeto mais impactantes se deem 

fora da época reprodutiva. 

São ainda identificadas outras espécies detetadas na área de estudo com estatuto de conservação 

desfavorável, Quase Ameaçado (NT), e que ainda não tinha havido registo de ocorrência nesta zona, 

previamente aos trabalhos; designadamente, o grifo (Gyps fulvus), a águia-calçada (Aquila pennata), o 

tordo-comum (Turdus philomelos), o corvo (Corvus corax) e o picanço-barreteiro (Lanius senator). Para 

além destas espécies, foram ainda identificadas como de ocorrência possível, e também com estatuto 

Quase Ameaçado (NT), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) e a águia-cobreira (Circaetus gallicus). 

Descrevem-se ainda como de possível ocorrência na área de estudo, o búteo-vespeiro (Pernis apivorus), 

o falcão peregrino (Falco peregrinus) e o chasco-ruivo (Oenanthe hispânica) com estatuto Vulnerável (VU). 

Para além de outras espécies com estatuto de conservação Informação insuficiente (DD), como o pombo-

das-rochas (Columba livia), e o mocho-pequeno-d´orelhas (Otus scops). 

Mamíferos 

São evidenciadas espécies com estatutos de conservação desfavoráveis, designadamente: i) a Toupeira-

de-água (Galemys pyrenaicus), endemismo ibérico com estatuto de conservação Em Perigo (EN) 

(alteração/agravamento recente de Vulnerável (VU) para EN) e listado nos Anexos II e IV da Diretiva 

Habitats e Anexo II da Convenção de Berna; e ii) o Lobo-ibérico (Canis lupus signatus), espécie ameaçada 

e alvo de um plano de ação de âmbito nacional para a sua proteção e recuperação das respetivas 

populações em Portugal. 

É descrita metodologia especialmente dirigida para a deteção da possível ocorrência de toupeira-de-água, 

lobo-ibérico e de quirópteros na área de estudo. 

No que se refere à Toupeira-de-água, Galemys pyrenaicus, trata-se de um endemismo ibérico, que 

segundo a comunidade científica, IUCN3, a sua população “decresceu na sua área de distribuição em 50% 

desde 2011, devido a grandes impactos humanos nos seus habitats”. 

Desde 2018, tem-se reportado uma diminuição drástica desta espécie no nordeste português. Segundo 

um estudo efetuado por uma equipa de investigadores do CIBIO-InBIO e publicado em 2018, nos últimos 

20 anos esta espécie desaparecera em 63,5% dos locais onde existia nas bacias do Tua e do Sabor. A 

alteração de áreas significativas limitam o seu habitat, as populações ficam isoladas e verifica-se a redução 

de áreas de abrigo e de presas. Outras causas como espécies exóticas invasoras, a pesca ilegal com recurso 

a venenos, redes e explosivos; a seca crescente devido às alterações climáticas; a escavação de leitos e de 

margens de rios e a poluição dos cursos de água, também são apontadas como causas que levam à 

atribuição do estatuto de conservação desta espécie Em Perigo (EN). 

De acordo com o referido, o Estudo reforça a importância da monitorização. Deverá ser garantida a sua 

continuidade e melhorar o conhecimento sobre a representatividade da espécie e hábitos em Portugal. 

Devendo também ser devidamente acompanhado o controlo de espécies exóticas predadoras (visão-

americano, Neovison vison) e espécies exóticas concorrentes pelo alimento (lagostins exóticos), para além 

de “ser fundamental dar prioridade às cabeceiras dos rios, com a conservação da qualidade da água, das 

galerias ripícolas e do fluxo dos rios, dada a importância das zonas de nascente dos rios em zonas 

montanhosas, autênticos refúgios contra as alterações climáticas e espécies invasoras”. 

                                                 
3 *IUNC, União Internacional para a Conservação da Natureza, entidade científica considerada a autoridade mundial 
na avaliação do risco de extinção das espécies, com uma rede de 1.400 organizações de todo o mundo. 
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A Figura 4.53 - Localização da área de estudo no NE de Portugal, e mapas da distribuição prevista da 

Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) em duas bacias hidrográficas em 1993–96 e 2014–15, são 

apoiadas por texto que faz referência à indicação da localização do Projeto mas não se verifica esta 

evidência na Figura. 

Relativamente aos quirópteros, é descrito como de possível ocorrência o morcego-de-ferradura-pequeno 

(Rhinolophus hipposideros) com estatuto Vulnerável (VU), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), listado 

nos Anexos BII e BIV da Diretiva Habitats e II das Convenções de Berna e de Borna, e o morcego-lanudo 

(Myotis emarginatus) e o morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus), ambos com estatuto de 

Informação Insuficiente (DD). 

É ainda apresentado o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), de provável ocorrência, mas contrariamente 

ao indicado no Estudo, apresenta estatuto de conservação desfavorável e com um plano de ação para a 

sua monitorização e proteção/recuperação. 

Não consta do inventário o lobo-ibérico (Canis lupus signatus), apesar de mencionado no texto como de 

ocorrência possível na área de estudo, dada a proximidade da alcateia de Bornes. Não está explícita, 

nomeadamente em cartografia a escala adequada a distância a que fica a alcateia de Bornes relativamente 

à área de estudo da Barragem de Gebelim e projetos associados. Falta esta informação que deverá ser 

apresentada previamente ao licenciamento, à AIA, bem como avaliada a possível afetação da espécie pela 

implementação do Projeto.  

 

Identificação e Avaliação de Impactes  

I. Fase de Construção 

Principais efeitos nesta fase: 

 Alteração da qualidade da água 

 Modificação das condições hidromorfológicas 

 Degradação do bosque ripícola e lameiros associados: Haverá a eliminação completa da vegetação 

ripária e lameiros associados na área de implantação da barragem, com o corte raso duma grande 

quantidade de choupos, freixos e salgueiros e a previsível decapagem das áreas contíguas 

(incluindo os lameiros). No entanto, segundo o EIA, a remoção da vegetação ribeirinha na zona da 

barragem e área adjacente inundável pode ser considerada como um impacte positivo uma vez 

que irá contribuir para a diminuição dos fenómenos de eutrofização na futura albufeira. Será ainda 

de esperar a alteração substancial do bosque ripícola e lameiros associados nas zonas de 

implantação dos adutores. 

Neste enquadramento, na fase de construção serão de esperar impactes significativos nos sistemas 

aquáticos e ribeirinhos (i.e., zona de implantação da barragem e dos adutores). Conclui o EIA que dado o 

elevado valor ecológico e importância para a manutenção da biodiversidade, o impacte que resultará da 

fase de construção será maioritariamente negativo, local, direto, permanente, longo, irreversível, certo e 

significativo. 

Todos estes impactes devem ser alvo de medidas específicas de carácter preventivo, que deverão constar 

nas boas práticas previstas na fase de construção pelo Sistema de Gestão Ambiental da Obra. 
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Ecossistemas terrestres (Flora, Vegetação e Fauna) 

Flora e Vegetação 

Os impactes sobre a flora e vegetação associados à implementação do projeto decorrem essencialmente 

da movimentação de maquinaria e da destruição da vegetação nos locais de implantação de 

infraestruturas, áreas de empréstimo e área a submergir pela albufeira. 

A afetação direta, pela destruição direta da vegetação e comunidades associadas. 

A afetação indireta, por compactação do solo e emissão de poeiras, bem como pelo derrame acidental de 

poluentes no decorrer da obra. 

O Estudo considera o impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, 

temporário e reversível, assumindo “que a escolha do local para a sua ocorrência segue as recomendações 

efetuadas”. 

Relativamente aos trabalhos preparatórios é de referir a necessidade de desmatação e limpeza superficial 

dos terrenos na área a submergir pela albufeira, que resultará na destruição direta da vegetação nestes 

locais, nomeadamente, de alguns sobreiros e azinheiras. 

Deverá ser assegurado o cumprimento da legislação atual, conforme parecer do ICNF, nomeadamente no 

respeitante ao Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, e as alterações propostas no Decreto-Lei n.º 

55/2004, de 30 de junho. 

Os impactes esperados para esta fase, ao nível da flora e vegetação são negativos, prováveis a certos, para 

o caso do corte e eliminação de plantas, certos para a perda de habitat e de indivíduos. Serão ainda de 

carácter permanente, diretos e significativos para a área da albufeira e acessos, temporários, diretos e 

indiretos para a área envolvente, significativos localmente. 

 

Fauna Terrestre 

 Na Fase de Construção, associada à destruição do coberto vegetal irá ocorrer a destruição de habitats 

para a fauna, especialmente gravoso para as espécies diretamente dependentes da vegetação e do solo 

(nota nossa). Em especial a herpetofauna, será também afetada pela diminuição da disponibilidade de 

alimento (insetos, p.e.). 

Também associada a esta fase, a circulação de veículos e pessoas irá afetar quer pelo aumento da 

mortalidade por atropelamento, em particular nas espécies com menor mobilidade; quer pelo ruído, 

perturbando as espécies que aí residem e/ou procuram estas áreas para alimentação, refúgio e 

reprodução. 

Nas zonas a ocupar pelo projeto, terá um carácter definitivo e na zona envolvente os efeitos poderão ser, 

nomeadamente na área de instalação dos adutores, temporários. 

Conclui o Estudo que “nesta fase, os impactos relativos à flora e vegetação e à fauna terrestre serão 

negativos, locais, prováveis a certos, para o caso de eliminação de plantas e mortalidade de animais, e 

certos para a perda de habitat na área da albufeira. Serão ainda de carácter permanente, diretos e 

significativos para a área da albufeira e acessos; e temporários, diretos e indiretos para a área envolvente, 

significativos, sobretudo durante a primavera e período de reprodução da maioria das espécies animais”. 
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II. Fase de Exploração 

Para a fase de exploração, são descritos impactes associados à presença, funcionamento e manutenção 

das infraestruturas hidráulicas e as atividades de regadio. 

Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos 

De acordo com o Estudo, na fase de enchimento da albufeira e exploração, os principais fenómenos de 

perturbação e potenciais impactes concentram-se especialmente na zona da albufeira da barragem de 

Gebelim e ainda nas zonas situadas a jusante, não considerando impactes significativos nos ecossistemas 

aquáticos e ribeirinhos decorrentes das atividades de regadio. 

Os impactes gerados na qualidade da água, afetarão diretamente as comunidades que aí residem. Estes 

efeitos serão mais impactantes a jusante da albufeira, uma vez que estarão dependentes da manutenção 

de um caudal ecológico adequado que tem de ser efetivamente garantido durante todo o ano, em 

particular na época de estio. Deverá ser evitada a descarga de fundo, associada ao aumento da turbidez, 

aumento de matéria orgânica em decomposição, alterações de pH, e que leva a alterações mais bruscas 

na qualidade da água. 

Ao nível do regime hidrológico, as alterações serão significativas na zona da albufeira, passar-se-á de um 

regime lótico a lêntico, com as consequências que aí advêm; menor oxigenação da coluna da água, 

aumento dos fenómenos de sedimentação, acumulação de detritos (matéria orgânica em decomposição 

ou não e inorgânica) que fomentarão fenómenos de anóxia associadas à fraca recirculação das águas, 

condição oposta à existente atualmente. 

De realçar que as condições hidromorfológicas nos troços lóticos, principalmente situados a jusante da 

Barragem de Gebelim, estão dependentes dos caudais libertados ao longo do ano, dado interferir 

diretamente com o normal funcionamento dos cursos de água. 

Fauna aquática e semi-aquática 

É apresentada uma análise sobre as possíveis implicações das alterações dos regimes hidrológicos i) na 

zona da albufeira, ii) a montante e iii) a jusante desta. 

Relativamente aos Invertebrados, o Estudo refere que eventualmente ocorrerá em i) e ii), a substituição 

dos existentes por outros invertebrados com maior capacidade para colonizar ambientes lênticos, caso de 

coleópteros, dípteros e hemípteros. A jusante da albufeira, iii), a cedência de caudais e a qualidade do 

bosque ripícola, determinará a composição faunística, embora a libertação do séston da albufeira potencie 

o aparecimento e dominância de filtradores. Refere ainda que se irá manter a presença de detritívoros 

(e.g. Plecoptera, Trichoptera) adaptados ao recurso energético proveniente da folhada da vegetação 

caducifólia que margina os rios, nomeadamente nos troços lóticos. 

Quanto aos vertebrados, o EIA aponta para alguns benefícios associados à criação da massa de água da 

albufeira, associados à possível introdução de ciprinídeos endémicos com elevado valor conservacionista. 

Refere ainda a possível utilização da albufeira por aves migradoras, e a melhoria de condições para os 

anfíbios e répteis. No entanto, salienta-se que, com este projeto irá ser interrompida definitivamente a 

continuidade longitudinal do curso de água e em particular com a ribeira de Zacarias, linha de água ainda 

com alguma relevância em termos de fauna aquática, e em particular piscícola. No troço da ribeira de 

Gebelim, estão identificadas espécies piscícolas com interesse conservacionista, destacando-se a Xarda 

(ex panjorca –Achondrostoma sp. (A. Arcasii)), e outras espécies que importará considerar. Também, a 

fauna associada a esta área ainda muito pouco explorada e conhecida irá ser substituída por fauna mais 

ubiquista, perdendo estas zonas o seu carater de Excecional em termos de valores ecológicos. 
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Chama-se a atenção para a falta de preenchimento da Tabela 4.33 – ictiofauna da AE e envolvente; uma 

vez que p.e., a truta-de-rio (salmo trutta) é uma espécie classificada em termos de conservação como 

Criticamente Em perigo no LVVP (falta esta classificação na tabela), e está referida como observada no 

Sabor-Maçãs, rede hidrográfica onde desagua a ribeira de Gebelim. 

Conclui o Estudo que dado o elevado valor ecológico e importância para a manutenção da biodiversidade, 

o impacte que resultará da fase de exploração será maioritariamente negativo, local, direto, permanente, 

provável, permanente, irreversível e significativo. 

 

Ecossistemas Terrestres (Flora, vegetação e fauna) 

Flora e vegetação 

É destacada a possibilidade de aparecimento e desenvolvimento de espécies exóticas invasoras, 

nomeadamente na zona da albufeira. 

O EIA refere também a possível recuperação, recolonização e aumento da presença da flora nativa nas 

áreas de empréstimo, áreas de instalação de condutas e atividades de regadio. 

Assim, o Estudo classifica os impactes sobre a Flora e Vegetação como, globalmente, negativos, prováveis, 

permanentes, diretos e indiretos e pouco significativos. 

Salienta-se mais uma vez a importância da manutenção de um Plano de Erradicação e Controlo da Flora 

Exótica Invasora durante a Fase de Exploração na sequência do Plano a implementar na Fase de 

Construção. 

Fauna Terrestre 

Decorrente do aumento da disponibilidade de água e as novas condições de habitat aquícola e ribeirinho 

associadas à zona da albufeira, o EIA classifica os impactes esperados como positivos, certos, 

permanentes, diretos, indiretos e pouco significativos, justificados pela de existência de outra massa de 

água próxima e com características semelhantes. 

Relativamente às acessibilidades criadas, tal como a albufeira, terão um efeito barreira para algumas 

espécies, nomeadamente para as de menor mobilidade (herpetofauna), aumentando-se também a 

probabilidade de atropelamento sobre estas espécies. O Estudo considera os impactes gerados negativos, 

prováveis, permanentes, diretos e pouco significativos. 

Para os anfíbios, considera que a albufeira terá um impacte positivo na medida em que disponibiliza uma 

maior massa de água para a reprodução e fixação deste grupo. 

Conclui-se assim que, globalmente, os impactes negativos causados na fase de construção para a fauna 

terrestre, se sobreporão significativamente, relativamente aos eventuais impactes positivos, dadas as 

alterações que se darão em termos de perda do valor ecológico destas áreas, de caráter excecional, tal 

como avaliado e descrito no EIA. 

III. Fase de desativação 

Para esta fase, o Estudo considerou duas alternativas, o abandono do Projeto ou a remoção e 

desmantelamento de infraestruturas. 

É apresentada a avaliação dos impactes associados à desativação, que induzirão a perturbação das 

condições abióticas, tal como descrito para a fase de construção, e também das condições bióticas, ao 

nível da produção primária, da fauna macrobentónica e de vertebrados. 
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Espera-se a reversão do regime lêntico para lótico, aumentando-se em princípio a oxigenação da água, 

melhorando as condições para as espécies mais exigentes em termos de qualidade da água. Conclui o EIA 

que “dado o elevado valor ecológico e importância para a manutenção da biodiversidade, o impacte que 

resultará da fase de desativação será maioritariamente positivo, certo, permanente, direto e significativo, 

com exceção da fauna piscícola cujo impacte se revela negativo, certo, permanente, direto e significativo”. 

Coloca-se a dúvida sobre a manutenção das condições ambientais nas massas de água da envolvente e 

das espécies potencialmente mais específicas e dependentes de habitats com elevado valor em termos 

de conservação da natureza, e que, potencialmente, colonizarão as novas condições geradas pelo 

desmantelamento do projeto. 

As condições atuais poderão não vir a ser mimetizadas uma vez que se trata de um conjunto integrado de 

condições abióticas e bióticas que permitem a coexistência dos ecossistemas e das espécies descritos no 

EIA, resultado de um equilíbrio dinâmico ao longo do tempo (período longo, com certeza), situação que 

dificilmente se repetirá. Esta certeza terá de ser considerada, devendo ser com base nesta premissa que 

se decidirá sobre a implementação e desenvolvimento deste projeto. 

Por outro lado, as projeções futuras apontam para o aumento da temperatura do ar, diminuição da 

precipitação e períodos de seca mais longos. O aumento de fenómenos extremos de calor e chuvadas 

intensas de curta duração, colocando-se a dúvida sobre a eventual perda progressiva da disponibilidade 

hídrica que, em situação mais gravosa, poderá por em causa o próprio afluxo de água à albufeira e a 

disponibilidade desta a toda a área a irrigar que ao que parece irá depender diretamente da mesma 

(aumento de culturas de regadio). A ocorrer, questiona-se a razoabilidade de todo o investimento previsto 

e suas implicações nas áreas, a este, associadas. 

 

Medidas de Minimização 

São propostas medidas de mitigação ao nível do descritor Sistemas Ecológicos, que têm por objetivo 

minimizar e/ou compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos positivos resultantes da construção 

da Barragem de Gebelim e dos adutores do regadio de Vilar Chão/Parada e reforço do regadio da Camba, 

com as quais se concorda na sua maioria, propondo-se ainda medidas adicionais apresentadas no ponto 

n.º 9 deste parecer. 

São propostos no EIA programas de monitorização dirigidos para: 

 a Barragem de Gebelim; 

 o Perímetro de Rega de Vilar Chão e Parada - um plano de monitorização focado na qualidade das 

águas superficiais em linha de água representativa da drenagem natural da área regada, utilizando 

o mesmo tipo de dispositivos recomendado para a zona da Barragem de Gebelim. Fase de 

Construção e Fase de Exploração 

Os programas de monitorização de qualidade da água propostos no EIA e a implementar, incluem 

parâmetros relevantes para o descritor Sistemas ecológicos, relacionados com a monitorização da flora e 

vegetação, bem como da fauna aquática e terrestre, assentes na realização de campanhas de amostragem 

da água em diferentes locais de amostragem e que, tal como proposto no EIA, serão adaptados a cada 

fase do projeto. Estes planos deverão ser cumpridos. 

Propõe-se a seguinte alteração: A monitorização proposta para a Fase de Construção e para a avaliação 

da qualidade da água deverá ser efetuada 2x por ano, parâmetros Biológicos, uma na primavera e outra 

no final do Verão/início do Outono, devendo realizar-se uma campanha previamente ao início dos 

trabalhos e que coincida com um destes dois períodos. 
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No capítulo Lacunas de conhecimento é reconhecida a falta de informação essencialmente relativamente 

aos efeitos de projetos desta natureza sobre a fauna. 

Reconhece ainda que o trabalho desenvolvido na componente Fauna poderá também refletir eventuais 

lacunas resultantes das circunstâncias específicas em que são normalmente desenvolvidos os trabalhos 

de levantamento de campo, onde existe sempre algum grau de incerteza e de aleatoriedade na deteção 

de espécies menos conspícuas ou de hábitos noturnos, por exemplo. 

A falta de conhecimento adquirido sobre os impactos reais deste tipo de empreendimentos sobre as 

comunidades faunísticas ao longo do tempo poderá constituir-se noutra lacuna importante, uma vez que 

não há muita informação disponível sobre os efeitos deste tipo de barragens na fauna, que possam servir 

de ponto de partida para estes estudos, reportando que “as barragens mais antigas não possuem estudos 

de situação de referência e algumas barragens mais recentes, ainda se encontram sem, ou com poucos 

estudos a posteriori, que facilitem um maior entendimento sobre as consequências deste tipo de 

perturbações”. 

 

Conclusões 

É reconhecida a importância e as expectativas geradas pelas comunidades onde se irão fazer sentir os 

efeitos da Barragem/albufeira e as zonas a beneficiar pelos regadios. O aprovisionamento de uma massa 

de água que possibilite a irrigação de áreas agrícolas que têm vindo a sentir os efeitos da falta de água, 

vendo assim limitadas as suas alternativas em termos de culturas, terá com certeza um forte 

impulsionamento nas atividades agrícolas e outras com estas relacionadas, será alavancado o 

desenvolvimento económico e social e a atratividade da região para outros utentes e diversificação de 

outro tipo de atividades. No entanto, o caracter diferenciador, rústico e pouco acessível também permitiu 

até agora a permanência e desenvolvimento de comunidades e ecossistemas singulares e de espécies da 

fauna, em especial, que serão significativamente afetadas. 

É neste compromisso que se entende poder ser emitido um parecer favorável condicionado à 

implementação das medidas propostas no EIA e neste parecer, bem como à apresentação dos elementos 

elencados para apreciação e validação da AAIA nas matérias relativas aos sistemas ecológicos em fase 

prévia ao licenciamento, designadamente, aos planos de monitorização propostos, planos de controlo e 

erradicação de espécies exóticas invasoras, aplicáveis às fases de Construção e de Exploração do projeto, 

bem como à apresentação da 1.ª campanha sobre a qualidade da água – parâmetros Biológicos e de 

acordo com os indicadores propostos no Estudo. 

Deverá ser reforçada a monitorização dirigida à Toupeira-de-água, cuja presença não está totalmente 

afastada. A Ribeira de Gebelim parece ter condições ideais para a sua permanência o que parece também 

transparecer no presente Estudo. Esta monitorização deverá ser evidenciada também em fase prévia ao 

licenciamento, de modo a permitir adequar medidas à minimização dos efeitos do Projeto sobre a espécie 

com estatuto de conservação desfavorável. 

Deverão ser indicadas as distâncias das alcateias de Lobo-ibérico mais próximas, e apresentada cartografia 

a escala adequada esclarecedora sobre o que se pretende demonstrar - evidenciar a não afetação de 

alcateias de lobo pelo Projeto nas suas diversas componentes, e, em particular, durante a Fase de 

Construção. 

O mesmo se aplica à eventual existência de abrigos de morcegos na área de estudo, com particular 

enfoque nas áreas diretamente afetadas pela implantação do projeto – barragem, albufeira e áreas 

marginais ao leito, acessos e obras de derivação, bem como nas áreas de empréstimo das terras (habitats 
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rochosos e matos, afloramentos rochosos), e outras áreas que poderão servir de abrigo a este grupo 

faunístico alvo de medidas de conservação e proteção rigorosa a nível internacional. 

Salienta-se mais uma vez a importância da manutenção de um Plano de Erradicação e Controlo da Flora 

Exótica Invasora durante a Fase de Exploração e na sequência do Plano a implementar na Fase de 

Construção. Bem como a implementação de plano equivalente para a prevenção, erradicação e controlo 

da fauna exótica invasora, quer ao nível dos ecossistemas aquáticos, quer nos terrestres. 

 

5.13 PAISAGEM 

Situação de Referência 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo “C” 
de Unidades de Paisagem (macroestrutura) “Trás-os-Montes”. Dentro deste grupo, intersecta as Unidades 
de Paisagem “Terra Quente Transmontana” (nº 25) e “Serra de Bornes” (nº 26). Como terceiro nível 

hierárquico foram ainda identificadas três (3) Subunidades de Paisagem: “Encosta da Serra de Bornes” 
“Encostas do Sabor-Mosaico Agrícola” e “Vale da Ribeira do Zacarias-Mosaico Agro-florestal”. 

O Projeto insere-se no Grupo “C” de Unidades de Paisagem “Trás-os-Montes”. Dentro deste grupo, 
intersecta as Unidades de Paisagem “Terra Quente Transmontana” (nº 25) e “Serra de Bornes” (nº 26). No 
terceiro nível hierárquico intercepta as três (3) Subunidades de Paisagem consideradas: 

i. “Encosta da Serra de Bornes”: corpo da barragem; albufeira; 2 áreas de empréstimo de terras; 
adutor de Gebelim; acessos a criar ao corpo da barragem por norte e sul deste e o adutor da Camba 

existente na quase totalidade da sua extensão. 

ii. “Encostas do Sabor- Mosaico Agrícola”: adutor da Camba existente num troço final de pequena 
extensão; Estação de Filtração e uma reduzida extensão do Adutor de Vilar Chão / Parada inicial e 

outra de extensão semelhante na chegada às áreas do bloco ou perímetro de rega e parte maior 

do bloco/perímetro de rega que envolve a povoação de Vilar do Chão. 

iii. “Vale da Ribeira do Zacarias-Mosaico Agroflorestal”: Adutor de Vilar Chão / Parada na quase 

totalidade da sua extensão e parte/área menor mais poente do bloco/perímetro de rega. 

 

Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, e de acordo com a 

cartografia, a Área de Estudo, na forma de um buffer com 3,5km de raio e com cerca de 14.334ha, define-

se da seguinte forma: 

Qualidade Visual  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, maioritariamente, Qualidade Visual “Elevada”, 
representando esta classe cerca de 48%, ou cerca de 6.851ha. Revela a existência de elevada ação 

antrópica, mas com algum equilíbrio biológico pelas formações aí existentes, sendo diversificadas, em 
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termos de forma e cor. Esta classe surge associada a áreas de: mosaico agrícola; olival; pomares de 

cerejeiras e amendoeiras; povoamentos mistos de carvalhos, castanheiro e sobreiro; agrícolas mistas com 

folhosas, vales associados a cursos de água; planos de água e vegetação/mata ripícola.  

No que se refere à área de implantação do Projeto em análise, considera-se que as diversas componentes 

se situam nas seguintes classes: 

 Corpo da barragem e albufeira: maioritariamente na classe de “Elevada” e, parte, em “Média”. 
 Acesso Norte situa-se em “Elevada e o acesso Sul situa-se, maioritariamente, em “Elevada” e parte 

em “Média” 

  Adutor de Gebelim situa-se, maioritariamente, em “Elevada” e parte menos extensa em “Média” 

 Áreas (2) de empréstimo de terras situam-se, maioritariamente, em “Elevada” e parte da área sul, 
em “Média”. 

 Adutor da Camba (existente) – atravessa áreas, predominantemente, associadas à classe de 

“Média” e, mais pontualmente, áreas da classe de “Elevada” e ainda, muito pontualmente, áreas 
da classe de “Baixa”. 

 Estação de Filtração situa-se em área que integra a classe de “Média” e “Elevada” 

 Adutor de Vilar Chão / Parada arada atravessa, maioritariamente, áreas da classe de “Elevada” e, 
parte dos 2,5km finais, a sul, áreas de Qualidade Visual “Média”. Pontualmente “Baixa”. 

 Bloco/perímetro de rega situa-se, quer a parte norte quer a parte sul, maioritariamente, em áreas 

que se consideram associadas à classe de Qualidade Visual “Elevada”. Pontualmente, ocorrem 
áreas da classe de “Média” e, muito pontualmente, áreas da classe de “Baixa”. No entanto, 
considera-se que as mesmas se diluem na envolvente, predominantemente, em “Elevada” 
determinando um mosaico cultural com maior valor cénico, dada a sua pequena área e sucessão 

de usos onde a variação cromática é forte e sazonal. 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar Capacidade de Absorção Visual “Elevada”, representando 
cerca de 90% desta. Pontualmente, ocorrem áreas com Capacidade de Absorção Visual “Média” e de 
“Baixa”.  

No que se refere à área de implantação das componentes do Projeto em análise, situam-se todas, 

maioritariamente, em áreas da classe de Capacidade de Absorção Visual “Elevada”. Algumas situam-se 

integralmente nestas áreas como o corpo da barragem, albufeira, acesso norte e sul à barragem, “Adutor 
de Gebelim” e áreas de empréstimo. No que se refere ao “Adutor da Camba” (existente) e ao Adutor de 

Vilar Chão / Parada, apenas pequenas extensões se sobrepõem a área da classe de “Média” e de “Baixa”. 
No caso do “Adutor de Vilar Chão / Parada” é o que apresenta maior extensão em áreas mais expostas, nas 
proximidades da povoação de Vale Pereiro, não habitadas, mas que integram a classe de Qualidade Visual 

“Elevada”. A “Estação de Filtração” situa-se em área que integra a classe de “Elevada”. 

 

Sensibilidade Visual  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, maioritariamente, Sensibilidade Visual “Elevada”, 
correspondendo a cerca de 50% da mesma. No que se refere à área de implantação do Projeto em análise, 

considera-se que as diversas componentes se situam nas seguintes classes: 

 Corpo da barragem e albufeira: maioritariamente na classe de “Elevada” e, a parte sul, em “Média”. 
 Acesso Norte situa-se em “Elevada e o acesso Sul situa-se, maioritariamente, em “Elevada” e parte 

em “Média” 
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  Adutor de Gebelim situa-se, maioritariamente, em “Elevada” e parte menos extensa em “Média” 

 Áreas (2) de empréstimo de terras situam-se, maioritariamente, em “Elevada” e parte da área sul, 
em “Média”. 

 Adutor da Camba (existente) – atravessa áreas, predominantemente, associadas à classe de 

“Média” e, mais pontualmente, áreas da classe de “Elevada” e ainda, muito pontualmente, áreas 

da classe de “Baixa” e de “Muito Elevada”. 
 Estação de Filtração situa-se em área que integra a classe de “Média” e “Elevada” 

 Adutor de Vilar Chão / Parada atravessa, maioritariamente, áreas da classe de “Elevada” e, parte 

dos 2,5km finais, a sul, áreas de Qualidade Visual “Média” e de “Muito Elevada”. 
 Bloco/perímetro de rega situa-se, quer a parte norte quer a parte sul, maioritariamente, em áreas 

que se consideram associadas à classe de Qualidade Visual “Elevada”. Pontualmente, ocorrem 

áreas da classe de “Média” e, muito pontualmente, áreas da classe de “Baixa” e de “Muito 
Elevada”. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Para a determinação dos impactes de natureza visual, projetados pelas áreas de intervenção e/ou pelas 

componentes do Projeto, são geradas as bacias visuais potenciais, dessas mesmas áreas e/ou 

componentes, quando relevantes. Nessa avaliação são considerados, caracterizados e avaliados, os 

impactes visuais que se fazem sentir sobre: 

 Observadores Permanentes – povoações, edificado/habitações. 

 Observadores Temporários - utentes das vias rodoviárias. 

 Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em particular, da referida classe. 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto.  

 

Fase de Construção 

Impactes de Natureza visual 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 

visual resultante da presença e ação de entidades artificiais – maquinaria. Posteriormente, num segundo 

momento, ou em simultâneo, decorrem do resultado visual das ações, ou seja, das alterações 

introduzidas, progressivamente, ao nível estrutural - desflorestação, desmatação e alterações de 

morfologia (decapagem da terra viva, escavações e aterros) – que, inevitavelmente, têm sempre a si 

associadas impactes de natureza visual, que são projetados pelas “feridas” que vão sendo 
geradas/abertas, assim como também decorrentes das perdas de valores/atributos visuais naturais – 

vegetação – determinada pela destruição irreversível desta e pela sua substituição por uma superfície de 

solo nu exposta nas superfícies dos taludes do corpo da barragem e da área da albufeira, ainda que 

temporários. 

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro da qual, destacam-se, 

sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na diminuição da 

visibilidade, sobretudo, localmente, e ao conjunto de todas as ações necessárias à Construção das 

Componentes do Projeto: Corpo da Barragem; Desmatação/Desflorestação da Área da Albufeira; Áreas de 

Empréstimo; Adutor de Gebelim e Adutor Vilar Chão / Parada.  
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Assim, os impactes identificados são: 

 Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras no ar, sobretudo, se os 

trabalhos decorrem em tempo seco. É resultante das ações de desmatação, escavações, aterros e 

circulação de veículos. Poderá haver momentos em que se conjugue a realização de um conjunto 

de atividades, incluindo circulação de veículos, a par de condições desfavoráveis do vento que 

podem criar situações de maior densidade de poeiras em suspensão no ar e, consequentemente, 

revestir-se, muito pontualmente, de um impacte muito significativo. 

 Impacte negativo, indireto, certo, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco 

significativo (Perímetro de Rega) a Significativo (Observadores Permanentes: povoação de Vilar 

Chão – ‘Pontualmente’. Observadores Temporários: Perímetro de Rega - ‘Pontualmente’ nos 
pontos de atravessamento da estrada de ligação entre as povoações de Vilar Seco e Vilar Chão 

/ Parada. Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação das componentes e nas 
áreas de trabalho a cada uma associada e na sua envolvente) a Muito Significativo 

(Observadores Permanentes: Trabalhadores em obra). 

 

 Construção do Corpo da Barragem: Presença de um conjunto dos elementos fixos e móveis, 

necessários ao desenvolvimento das ações: circulação de veículos e maquinaria pesada envolvidos 

na decapagem, escavação e aterro. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de 

qualidade cénica do local.  

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e 

pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: Trabalhadores em obra. Áreas 

de Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação e área de trabalho associada e na sua 
envolvente). 

 

 Desmatação e Desflorestação da Albufeira: Presença de um conjunto dos elementos fixos e móveis, 

necessários ao desenvolvimento das ações: circulação de veículos e maquinaria pesada envolvidos 

nas ações de corte/abate de arbustos e árvores, no âmbito da desmatação e desflorestação da 

albufeira de modo a reduzir, substancialmente, na futura massa de água, a quantidade de matéria 

orgânica e de nutrientes e contribuir para o controlo dos processos de eutrofização da albufeira. 

No conjunto das ações em causa inclui-se a rechega que consiste na movimentação dos troncos de 

madeira, rama de árvores ou outros resíduos florestais, de modo a concentrar os mesmos junto 

dos trilhos de extração para posteriormente serem transportados pelos camiões para destino que 

venha a ser considerado. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade 

cénica do local.  

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e 

pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: Trabalhadores em obra. Áreas 

de Qualidade Visual “Elevada”: áreas a desmatar e desflorestar em causa e na sua envolvente). 

 

 Áreas de Empréstimo: Presença de um conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao 

desenvolvimento das ações: circulação de veículos e maquinaria pesada envolvidos na decapagem, 

escavação e transporte de terras. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de 

qualidade cénica do local. Verifica-se, de acordo com a análise das bacias visuais potenciais, que as 

áreas onde ocorrerá a sua implantação determinarão impactes visuais negativos que se projetarão, 
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potencialmente, sobre “Observadores Permanentes”, “Observadores Temporários” e “Áreas de 
Qualidade Visual ‘Elevada’”, com maior significância nas áreas da sua implantação direta e 
envolvente mais próxima, não se registando diferenças substanciais entre as duas áreas propostas 

explorar. No que se refere aos “Observadores Permanentes”, o impacte visual negativo far-se-á 

sentir sobre um número muito reduzido de habitações, que ocorrem dispersas. Contudo, estas 

situam-se a distâncias que são elas mesmas minimizadoras dos referidos impactes, como no caso 

de habitações periféricas da povoação de Chacim, a cerca de 2,2km.  

Regista-se, no entanto, uma excessiva proximidade a uma habitação, a cerca de 350m, a ENE, cujos 

impactes se podem configurar como “Significativos”, sobretudo, ao nível dos níveis de poeiras no 
ar em suspensão. 

No caso das vias destacam-se as estradas a 215, a 216, a 575 e a 576 (a 1km) e sobre as quais se 

fará sentir, potencialmente, o impacte visual negativo, sendo este Significativo a Muito Significativo 

nos troços das vias 215, 216 e 575, adjacentes às referidas áreas, sobretudo, no entroncamento 

onde estas três confluem. 

Importa referir que, no que se refere a estas áreas estão previstas serem usadas duas, mas são 

propostas mais sete áreas, adjacentes às duas referidas, que se traduzem, conjuntamente, numa 

área 3 vezes superior. Em termos de coberto vegetal, se afetado, os impactes serão, quer 

estruturalmente, quer visualmente (com maior alcance visual sobre o território e maior área 

afetada visualmente) mais significativos.  

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e 

pouco significativo (Observadores Permanentes e Observadores Temporários: 576) a 

Significativo (Observadores Permanentes: habitação a ENE, a cerca de 350m e trabalhadores 

em obra. Observadores Temporários: Entroncamento da 215 com a 216 e com a 575. Áreas de 

Qualidade Visual “Elevada”: áreas de extração de terras em causa e na sua envolvente). 

 

 Construção do Adutor de Gebelim: Presença de um conjunto dos elementos fixos e móveis, 

necessários ao desenvolvimento das ações: circulação de veículos e maquinaria pesada envolvidos 

na decapagem, escavação, aterro, transporte de terras e de materiais e montagem das condutas 

associadas ao adutor. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade 

cénica do local. Verifica-se, de acordo com a análise das bacias visuais potenciais, que as áreas onde 

ocorrerá a sua implantação determinarão impactes visuais negativos que se projetarão, 

potencialmente, sobre “Observadores Temporários” e sobre “Áreas de Qualidade Visual ‘Elevada’”, 
com maior significância nas áreas da sua implantação direta e envolvente mais próxima. No que se 

refere aos “Observadores Permanentes”, não se regista que sejam afetados. No caso das vias 
destacam-se as estradas a 215, 216, a 575 e a 576, sobre as quais se fará sentir, potencialmente, o 

impacte visual negativo. Contudo, o impacte afetará pequenas extensões das referidas vias. Ou 

seja, a perceção do impacte visual negativo ocorrerá de forma pontual ou mesmo muito pontual 

não se configurando como um impacte que se possa considerar como sendo significativo. Acresce 

as distâncias situarem-se acima de 1km, na ordem deste valor ou de 1,3km, ou 1,6km ou 2km. 

No que se refere aos impactes visuais sobre as áreas de Qualidade Visual, regista-se a afetação da 

integridade visual de áreas da classe de “Média” e, sobretudo, de “Elevada”. 

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e 

pouco significativo (Observadores Temporários: 215, 216, a 575 e a 576) a Significativo 

(Observadores Permanentes: Trabalhadores em obra). 
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 Construção do Adutor Vilar Chão / Parada e Estação de Filtração: Presença de um conjunto dos 

elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento das ações: circulação de veículos e 

maquinaria pesada envolvidos na decapagem, escavação, aterro, transporte de terras e de 

materiais e montagem das condutas associadas ao adutor e à Estação de Filtração. No seu conjunto 

contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local.  

Verifica-se, de acordo com a análise das bacias visuais potenciais, que as áreas onde ocorrerá a sua 

implantação determinarão impactes visuais negativos que se projetarão, potencialmente, sobre 

“Observadores Temporários”, “Observadores Temporários” e sobre “Áreas de Qualidade Visual 
‘Elevada’”, com maior significância nas áreas da sua implantação direta e envolvente mais próxima. 
É a componente do Projeto que projeta o impacte visual negativo potencial sobre uma maior 

percentagem de Área de Estudo. No que se refere aos “Observadores Permanentes”, o impacte 
far-se-á sentir nas povoações de Felgueiras, Agrobom e Vale Pereiro.  

No caso das vias rodoviárias destacam-se as estradas a 215, a 590 e a 592, sobre as quais se fará 

sentir, potencialmente, o impacte visual negativo. O impacte afetará grandes extensões no caso da 

215 e 590, mas, sobretudo, a via 215, no ponto de atravessamento desta e na extensão que se 

desenvolve próxima e paralela a esta, em cerca de 600m. No que se refere aos impactes visuais 

sobre as áreas de Qualidade Visual, regista-se a afetação da integridade visual de áreas da classe 

de “Média” e, sobretudo, de “Elevada”. 

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e 

pouco significativo (Observadores Permanentes: povoação de Vale Pereiro. Observadores 

Temporários: 590) a Significativo (Observadores Permanentes: Trabalhadores em obra. 

Observadores Temporários: 215). 

 

 Construção da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão/Parada: Presença de 

um conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento das ações de 

implementação da rede de rega: circulação de veículos e maquinaria pesada envolvidos na 

decapagem, escavação e aterro das valas das tubagens e transporte de materiais e equipamentos 

diversos. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

 Impacte negativo, indireto, certo, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco 

significativo a Significativo (Observadores Permanentes: pontualmente sobre habitantes da 

povoação de Vilar Chão. Observadores Temporários: Pontualmente nos pontos de 

atravessamento da estrada de ligação entre as povoações de Vilar Seco e Vilar Chão / Parada e 

sobre os trabalhadores em obra. Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação das 
componentes e nas áreas de trabalho a cada uma associada e na sua envolvente). 

 Perda de Valores Visuais: não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima 

referidas, mas sim do resultado final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda 

material de valor cénico, resultantes da destruição de valores visuais, sobretudo, e no presente 

caso, associado à alteração do perfil e continuidade natural das encostas onde se fará a 

“ancoragem” dos encontros da barragem, assim como da vegetação existente onde se inclui a 
vegetação característica da linha de água da ribeira de Gebelim. Também a vegetação, sobretudo, 

composta por matos nas áreas de empréstimo e nas faixas de servidão dos dois adutores se 

consideram incluídas. No caso da faixa mínima de 4m, para a plataforma ou faixa de servidão dos 

adutores, o que corresponderá a um mínimo de 3ha (e cerca de 6ha para uma faixa mais 
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efetiva/real de trabalho com cerca de 8m) as perdas ao nível do estrato arbóreo não estão 

quantificadas nem as espécies vegetais em presença quanto ao seu valor visual. São valores visuais 

naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma permanente e irreversível.  

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, baixa a média 

magnitude e Significativo (áreas de matos e na área da albufeira abate de 362 árvores – Quercus 

suber - sobreiros (219), Quercus rotundifolia - azinheiras (10), Populus nigra e Populus x 

canadensis - choupos (63), Fraxinus angustifolia - freixos (24), Castanea sativa - castanheiros 

(24) e Pinus pinaster - pinheiro-bravo (20)). 

De acordo com as bacias visuais potenciais geradas individualmente para as componentes do Projeto 

“Corpo da Barragem”, “Albufeira” e “Novos Acessos”, as ações que venham a decorrer em cada uma das 
respetivas áreas de implantação, no evoluir da Fase de Construção, não deverão determinar a projeção 

de impactes visuais negativos sobre “Observadores Permanentes”, associados às povoações existentes na 

Área de Estudo, assim como, sobre “Observadores Temporários” associados às vias rodoviárias, como a 
215, a 576, a 590, a 592, a 215; a N216 e a 315, todas vias panorâmicas.  

 

Impactes Estruturais e Funcionais 

São impactes associados à alteração ou transformação da estrutura da Paisagem e da sua componente 

funcional. Decorrem, numa primeira fase, da destruição da estrutura verde existente – natural e/ou cultural 

– e, posteriormente, da transformação por clara artificialização da modelação natural do terreno. Essas 

alterações decorrem assim da remoção de toda a vegetação, natural e/ou plantada, e da alteração da 

modelação da morfologia, neste caso, do ponto de encontro do corpo da barragem.  

 

 Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo – Desmatação 

 Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (Áreas de estaleiro e de depósitos 

temporários Áreas de Empréstimo, faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão 

/ Parada e Estação de Filtração) a permanente, reversível (Áreas de estaleiro e de depósitos 

temporários, Áreas de Empréstimo e Estação de Filtração) a parcialmente reversível (faixa de 

servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada) a irreversível (Corpo da Barragem, 

Albufeira, Acessos e Estação de Filtração), baixa (Áreas de estaleiro e de depósitos temporários, 

Áreas de Empréstimo ‘individualmente’, Corpo da Barragem, Acessos e Estação de Filtração) a 
média (Áreas de Empréstimo, se usadas as 9 áreas, Albufeira e faixa de servidão dos adutores 

de Gebelim e de Vilar Chão / Parada) magnitude e pouco significativo (Áreas de estaleiro e de 

depósitos temporários, Corpo da Barragem, Novos Acessos, Estação de Filtração, Áreas de 

Empréstimo ‘individualmente’ e Perímetro de Rega) a Significativo (Áreas de Empréstimo, se 

usadas as 9 áreas, Albufeira e faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / 

Parada). 

 

 Remoção do Coberto Vegetal Arbóreo – Desflorestação 

 Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (Áreas de estaleiro e de depósitos 

temporários e Áreas de Empréstimo) a permanente (Corpo da Barragem, Albufeira, acessos, 

faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada e Estação de Filtração), 

reversível (Áreas de estaleiro e de depósitos temporários e Áreas de Empréstimo) a irreversível 
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(Corpo da Barragem, Albufeira, Acessos, faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar 

Chão / Parada e Estação de Filtração), baixa (Áreas de estaleiro e de depósitos temporários, 

Áreas de Empréstimo, Corpo da Barragem, acessos e Estação de Filtração) a média (Albufeira e 

faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada) magnitude e pouco 

significativo (Áreas de estaleiro e de depósitos temporários, Corpo da Barragem, Novos 

Acessos, Áreas de Empréstimo, Estação de Filtração e Perímetro de Rega) a Significativo 

(Albufeira e faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada). 

 

 Alteração da Morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno decorrente da 

remoção/decapagem da cobertura de terras vivas/vegetais e da escavação para a “ancoragem” dos 
encontros da barragem assim como do próprio volume de aterro do corpo da barragem. Nesta 

alteração de morfologia considera-se incluída a abertura da plataforma associada à faixa de 

servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada. 

 Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (Áreas de estaleiro e de depósitos 

temporários) a permanente (Corpo da Barragem, acessos, Áreas de Empréstimo, plataforma da 

faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada e Estação de Filtração), 

reversível (Áreas de estaleiro e de depósitos temporários) a parcialmente reversível (Áreas de 

Empréstimo) a irreversível (Corpo da Barragem, acessos, plataforma da faixa de servidão dos 

adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada e Estação de Filtração), baixa (Áreas de estaleiro 

e de depósitos temporários, Acessos e Estação de Filtração) a média (Corpo da Barragem, Áreas 

de Empréstimo e faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão / Parada) 

magnitude e pouco significativo (Áreas de estaleiro e de depósitos temporários, Novos Acessos, 

Estação de Filtração e Perímetro de Rega) a Significativo (cada componente individualmente: 

Áreas de Empréstimo, plataforma da faixa de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão 

/ Parada) a Muito Significativo (Corpo da Barragem - com 42m de altura e 150m de extensão - 

e o projeto no seu todo). 

 

Fase de Exploração 

Impactes de Natureza Visual 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente das 

alterações introduzidas em fase de obra, que em parte ou no seu todo, possam ter. Tratam-se de alterações 

associadas ao relevo, ao uso do solo e à perda de vegetação, estando-lhe associadas alterações paisagísticas 

e impactes cénicos. A par destes, também se somam os impostos pela presença permanente por entidades 

artificiais como o Corpo da Barragem e do plano de água artificial da albufeira e, posteriormente, a 

conversão do uso do solo e do seu padrão cultural/visual quer na área de implantação do Projeto, em si 

mesmo, quer nas áreas por este beneficiado em termos das culturas dentro do perímetro de rega de Vilar 

Chão/Parada, com uma área com cerca de 494ha, no âmbito do Projeto de Execução da Rede de Rega do 

Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão/Parada. 

Importa ainda referir que, no contexto da Fase de Exploração, não é expectável a existência de alterações 

que influenciem a paisagem sonora característica. Pontualmente, poderão ocorrer alterações do 

ambiente acústico da Paisagem local na fase da apanha, sobretudo, se mecanizada. No entanto, na zona 

de funcionamento da barragem a alteração poderá ser mais significativa e permanente. 
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 Corpo da Barragem e Plano de Água da Albufeira 

Com base na análise das bacias visuais potenciais geradas para o corpo da barragem, à altura do 

seu coroamento (627,10m), ou seja, à cota altimétrica mais desfavorável, verifica-se que, o impacte 

visual potencial tem uma projeção sobre a Área de Estudo muito localizada, praticamente restrito 

à área direta de implantação da barragem e da área inundada da albufeira com cerca de 10,2ha de 

área à cota de pleno armazenamento (NPA).  

Tendo em consideração o coberto vegetal existente, a projeção do impacte visual, terá ainda menor 

expressão sobre o território e menor alcance sobre as áreas mais afastadas, mas que, em qualquer 

dos casos, com ou sem vegetação, não se considera que o impacte visual negativo se configure 

como significativo.  

Não se considera que os impactes visuais negativos sobre Observadores Permanentes (Povoações), 

Observadores Temporários (Vias) e sobre a integridade visual das áreas da classe de Qualidade 

Visual “Elevada” se configurem como sendo significativos. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude 

e pouco significativo. 

 

 Adutor de Gebelim (1,6km) e Adutor Vilar Chão / Parada (5,9km) 

Dado os adutores serem condutas enterradas, à superfície apenas persistirá a faixa de servidão 

associada à segurança das mesmas e à sua manutenção. Ou seja, à superfície a referida faixa 

configurará um acesso ou uma estrada em terra batida desprovida de vegetação, sobretudo, de 

porte arbóreo, a para dos taludes de aterro e de escavação.  

Nestes termos, e sendo a largura da referida faixa/estrada relativamente reduzida, com um 

mínimo de 4m, mas que com taludes poderá traduzir-se, nalgumas extensões, numa afetação de 

uma área em mais do dobro ou triplo, em planta. Contudo, não se considera que os impactes 

visuais negativos sobre Observadores Permanentes (Povoações), Observadores Temporários 

(Vias) e sobre a integridade visual das áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada” se configurem 
como sendo significativos. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude 

e pouco significativo. 

 

 Áreas de Empréstimo 

No que se refere a estas áreas estão previstas serem usadas duas, com cerca de 33ha, mas são 

propostas mais sete áreas, adjacentes às duas referidas, que se traduzem conjuntamente numa 

área 3 vezes superior. Em termos de coberto vegetal, se afetado, os impactes serão quer 

estruturalmente, quer visualmente, mais significativos. No caso das duas áreas previstas a 

profundidade de escavação irá até, pelo menos, a 5m abaixo do perfil natural atual do relevo e 

que não serão colmatados integralmente em todas as áreas respetivas com os materiais previstos 

usar no seu enchimento e provenientes dos materiais sobrantes do saneamento da barragem. Ou 

seja, em termos de reposição da morfologia existente não haverá lugar à sua restituição. Deverá 

neste contexto proceder-se a uma modelação mais orgânica como medida de minimização. 

Estando previsto a sua integração e recuperação paisagística e ambiental, pese embora a 
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dimensão da área, sobretudo, se explorados os nove locais potenciais, não se considera que as 

mesmas se revistam de um impacte significativo. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude 

e pouco significativo. 

 

 Perda de Valores Visuais - Alteração do Uso/Ocupação do Solo  

 Perímetro de Rega 

A área abrangida pelo perímetro de rega corresponde atualmente a uma área maioritariamente 

integrada na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e dominada pelo uso agrícola, de pequenas/médias 

propriedades maioritariamente dedicadas a culturas permanentes, onde o olival (43%) e o 

amendoal ocupam mais de metade do perímetro. Os pomares representam cerca de 20% e as 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio, cerca de 25%. 

Com o novo projeto de rega hidroagrícola poderá registar-se simultaneamente uma perda de 

qualidade cénica da área do perímetro (494ha) de rega de Vilar Chão/Parada e, 

consequentemente, da Área de Estudo a verificar-se uma intensificação do regime de exploração, 

o que configurará uma maior homogeneização visual da Paisagem e alteração do padrão 

cultural/visual tradicional com o desaparecimento de áreas mais abertas como as pastagens e 

agrícolas em regime extensivo.  

O regime extensivo agrícola e de pastagens existente deixará de ter continuidade, no tempo e no 

espaço. O impacte visual negativo advém assim da alteração do padrão visual por substituição de 

culturas de sequeiro por culturas de regadio, cuja expressão visual, será muito distinta, quer nas 

espécies vegetais quer no espaçamento entre elas. Ou seja, de uma situação de culturas 

extensivas passar-se-á para uma situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura das 

culturas. Consequentemente ocorrerá uma alteração visual do padrão cultural da paisagem. As 

novas culturas representarão descontinuidades face à imagem visual da envolvente da povoação 

de Vilar Chão que é uma marca identitária da paisagem tradicional da Área de Estudo. 

De acordo com as bacias visuais potencia eventuais alterações do padrão cultural determinarão 

uma projeção de impactes sobre uma parte do território definido pela Área de Estudo ainda 

significativo. Contudo, essa alteração será mais intensa na própria área do perímetro assim como 

na envolvente mais imediata e, sobretudo, sobre a povoação de vilar Chão. A perceção visual 

dessa alteração será também mais significativa ao nível de Observadores Temporários que façam 

uso da estrada de ligação entre Vilar Seco e Vilar Chão / Parada. Face ao exposto, considera-se 

que o impacte visual da alteração do padrão cultural poderá tender para significativo. 

 

 Alteração do Uso/Ocupação do Solo por Substituição pela Albufeira 

A introdução de uma barragem no território, sobretudo da albufeira gerada, constitui um impacte, 

por ser responsável pela transformação da Paisagem. Essa transformação dá-se ao nível 

estrutural/funcional, que se reflete, inevitavelmente, numa alteração das características visuais e 

cénicas da Paisagem.  

Para além do seccionamento operado no perfil longitudinal do curso de água, ocorre também uma 

substituição, por submersão, de todos os elementos de paisagem das cotas baixas e associados à 

presença da ribeira de Gebelim, característicos da região, frequentemente, revelando elevado 
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valor paisagístico. Essa substituição traduzir-se-á, globalmente, numa vulgarização da Paisagem, 

que por substituição, dará lugar a um plano de água artificial, banal e cosmopolita.  

Acresce a estas alterações a formação e presença, quase permanente de uma faixa sem vegetação 

(árida) na zona interníveis da albufeira, derivada da variação dos níveis de água na albufeira. Essa 

variação/oscilação do nível de água, implica o surgimento de uma faixa de terreno desprovido de 

vegetação onde esta não consegue instalar-se, no limite de toda a albufeira, que será tanto mais 

extensa quanto menor for o declive. 

Contudo, dadas as suas dimensões e expressão dos impactes visuais sobre a Área de Estudo e, 

consequentemente, sobre a Paisagem, não se considera que os impactes desta conversão ou 

substituição de valores visuais constitua um impacte que se possa considerar como sendo 

significativo face à sua localização confinada. 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 

projetos na Área de Estudo, de igual ou de diferente tipologia, que contribuam para a alteração estrutural, 

funcional e visual da Paisagem.  

De igual tipologia, em termos de represas de água, regista-se a presença de algumas, de dimensão 

variável. Entre as diversas pequenas charcas e a barragem de Camba de dimensões equivalentes, a norte 

e a cerca de 1,2km, destaca-se a albufeira gerada pela barragem no rio Sabor que é, em parte intersectada 

pela Área de Estudo da Paisagem. A presente barragem de Gebelim e a sua albufeira, face à sua expressão 

espacial e comparativamente à da albufeira da barragem do Sabor, sobretudo, no que se refere ao espelho 

ou superfície de água não representa um impacte cumulativo que se possa considerar como significativo.  

No que se refere ao impacte cumulativo com a barragem de Camba, dadas as dimensões de ambas, não 

se considera que a barragem de Gebelim e a sua albufeira represente um impacte cumulativo negativo 

significativo, pese embora, as mesmas representarem uma conversão de usos do solo e uma perda de 

valores visuais, já acima referidos, e se assumirem ambas como áreas artificializadas.  

Nestes termos, não se considera que o projeto em avaliação se traduza num impacte cumulativo negativo 

significativo, no que se refere às componentes do Projeto do qual se exclui a área beneficiada ou perímetro 

de rega em termos de culturas, que, no presente não se revela possível realizar uma pronúncia informada, 

dado poderem-se constituir vários cenários, quer de substituição do tipo de culturas, quer de regime de 

exploração, quer de eventuais emparcelamentos que, isoladamente ou no conjunto, poderão modificar, 

em maior ou menor extensão/escala, a matriz/padrão cultural do tipo de mosaico existente e de todas as 

suas características visuais e determinar impactes de maior ou menor significância. 

Conclusões 

Face à análise, e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável à execução do Projeto da 

Barragem de Gebelim, condicionando, contudo, à aplicação estrita e integral do conjunto de medidas de 

minimização, com objetivos preventivos, apresentadas para as diferentes fases de Projeto e constantes 

deste parecer. 
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6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis de 25 de Fevereiro a 07 de Abril de 2022. No âmbito da 

mesma foram recebidas três exposições com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC). 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

 Uma Cidadã. 

Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC) informa que a área do projeto não é abrangida por qualquer 

servidão aeronáutica civil pelo que o projeto não tem impactes a nível das operações de aviação civil. 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza 

radioelétrica aplicáveis à área em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto naquela 

área. 

A Cidadã, Teresa de Jesus Miranda de Souza Leite Seixas, informa que, segundo consta, a Barragem de 

Gebelim vai ser feita  quase na sua totalidade em propriedade da signatária, referindo que, até à presente 

data, ainda não foi informada qual a área a ser inundada bem o que vai acontecer com a zona de sobreiros 

seculares aí existentes.  

Esclarece, ainda, que estas propriedades são do conhecimento público pertença da Família Vergueiro de 

Miranda (seus antepassados) há mais de 500 anos e encontram-se nas Finanças e respetiva Conservatória 

registadas em seu nome. 

 

ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 

desenvolvida., coincidindo a maioria dos aspetos manifestados com as principais temáticas abordadas e 

ponderadas na avaliação. 

Relativamente à questão colocada pela cidadã, pese embora o Município de Alfândega da Fé identifique 
as parcelas rústicas a ocupar pela execução da barragem desconhecem-se os seus proprietários. Quanto 
aos sobreiros, embora não se conheça a localização dos sobreiros seculares a que se faz referência no 
aditamento ao EIA refere-se o corte de 219 sobreiros. 
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Figura n.º 16 – Localização georreferenciada as árvores a cortar na albufeira da Barragem e no traçado do adutor 

de Gebelim 
Fonte: Aditamento ao EIA – Levantamento das árvores (Ficheiro kmz) 

 
Cabendo ao proponente da obra efetuar o contacto, salienta-se que entre as condições para a efetivação 
do projeto se incluem a divulgação do objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a 
realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades, às populações interessadas, e a implementação, durante toda a vida útil do projeto, de 
um mecanismo de atendimento ao público e de registo das eventuais reclamações recebidas, bem como 
do respetivo desenvolvimento dado.     

 

 

7. PARECERES EXTERNOS À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

No âmbito do procedimento de AIA considerou-se pertinente solicitar a pronúncia das seguintes 

entidades: Municípios de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Mogadouro, Instituto de Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Águas 

do Norte, S.A e Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).  

 

Município de Alfândega da Fé 

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé pronunciou-se favoravelmente ao projeto.  

Identificou a localização da barragem nos prédios rústicos inscritos nas matrizes sob os artigos 1, 1079 e 

1081 sitos em “Fajalgo”, 1777, 1779 e 1791 sitos em “Cortes” e 1563 sito em “Nogueirinha”, todos da 
União de Freguesias de Gebelim e Soeima. 
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Informou ter sido reconhecido o interesse público e municipal na execução da obra de construção da 

Barragem de Gebelim, sendo parte fundamental e determinante do Regadio do Planalto de Vilar Chão e 

Parada. 

Procedeu ainda ao enquadramento do projeto nos instrumentos de gestão territorial do concelho. 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Alfândega da Fé: 

Barragem (inclui bacia de armazenamento de água, coroamento, posto de comando, passadiço e torre de 

tomada de água, descarregador de cheias, câmara de manobras de jusante): 

— Qualificação Funcional do Solo (carta de Ordenamento): 

 “Espaços Florestais de Produção: áreas sensíveis à degradação ecológica”. 
 “Espaços Florestais de Produção”. 
 “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”. 

— Salvaguardas e Qualificação Operativa do Solo (carta de Ordenamento): 

 Nada a observar. 

— Servidões e Restrições de Utilidade Pública (carta de Condicionantes): 

 “Reserva Ecológica Nacional”; 
 “Leitos e Margens de Cursos de Águas integrados na REN”. 

— Áreas Percorridas por Incêndio e Perigosidade de Risco de Incêndio (carta de Condicionantes): 

- “Perigosidade de Risco de Incêndio: Alta e Média”. 

Caminhos (acesso ao coroamento da barragem, acesso à câmara de manobras de jusante, acesso ao 

passadiço): 

— Qualificação Funcional do Solo (carta de Ordenamento): 

 “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”. 
 “Espaços Florestais de Produção: áreas sensíveis à degradação ecológica”. 
 “Espaços Agrícolas”. 

— Salvaguardas e Qualificação Operativa do Solo (carta de Ordenamento): 

 Nada a observar. 

— Servidões e Restrições de Utilidade Pública (carta de Condicionantes): 

 “Reserva Ecológica Nacional”; 
 “Reserva Agrícola Nacional”.  

 
— Áreas Percorridas por Incêndio e Perigosidade de Risco de Incêndio (carta de Condicionantes):  

 “Perigosidade de Risco de Incêndio: Alta, Muito Baixa, Baixa e Média”. 
 

Regulamento do PDM (enquadramento para a Barragem e Caminhos): 

Em termos de Ordenamento (competência municipal) verifica-se que a Barragem e os Caminhos de acesso 

são considerados “infraestruturas”, sendo admitidos nos termos da disciplina definida no artigo 67.º do 

Regulamento do PDM”. 
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Em termos de Condicionantes, aplicam-se os respetivos regimes tutelados pelas entidades competentes 

da Administração Central, carecendo de parecer/autorização das seguintes: CCDRN (quanto à “REN”); APA 
(quanto aos “Leitos e Margens de Cursos de Água Integrados na REN”); DRAPN4 (quanto à “RAN”). 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE): 

A obra de construção da Barragem de Gebelim carece de licenciamento municipal nos termos do RJUE, a 

ser requerido pela Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilar Chão e Parada após a emissão da 

Declaração de Impacto Ambiental. 

Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR): 

A obra de construção da Barragem de Gebelim, carece da demonstração do cumprimento dos requisitos 
em matéria de defesa da floresta contra incêndios, determinados pelos artigos 60.º e 61.º do Decreto-Lei 
n.º 82/2021.  
Caminhos rurais e agrícolas:  

Alerta-se para a importância de estarem assegurados os restabelecimentos de caminhos e os acessos a 

propriedades agrícolas e florestais no perímetro afetado pela intervenção. 

 

O Município de Macedo de Cavaleiros informou nada ter a opor em relação à execução da barragem de 

Gebelim e caminho de acesso ao coroamento. 

 

Águas do Norte, S.A. 

Esta empresa salientou a existência de um Subsistema de Abastecimento de Água (SSA) em exploração, -

o SAA da Camba, cuja origem de água bruta é a albufeira da Barragem da Camba, através da adutora que 

serve simultaneamente o regadio (ver figura 17). A nova origem, agora proposta, liga àquela adutora, a 

montante da derivação para a ETA da Camba, e que foi alvo de remodelação em 2019, sendo agora 

constituída por uma conduta em FFD, DN700, com um comprimento total de 6+762 m. 

                                                 
4 Cumpre esclarecer que a entidade competente para se pronunciar sobre a RAN é a Entidade Regional da Reserva 
Agrícola do Norte (ERRANorte). 
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Figura n.º 17 – Adutores e Estação de Tratamento de águas 

  

Face ao exposto, considera que o Contrato de Concessão de utilização dos recursos hídricos da Barragem 

de Gebelim, a emitir previamente à execução da obra, conjuntamente com o Contrato de Concessão da 

Barragem da Camba terá de acautelar o abastecimento público em exploração pela Águas do Norte, SA. 

Concluem as Águas do Norte, SA que assegurado o bom funcionamento da adução à ETA da Camba, não 

se preveem quaisquer outros impactes negativos decorrentes da construção da respetiva barragem. 
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O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) considera que o projeto poderá ser 

viabilizado nos termos descritos no respetivo EIA e com as medidas de minimização ali propostas, 

considerando-se essencial, no entanto, uma avaliação do regime de caudais ecológicos a manter nas 

massas de água a jusante da barragem de Gebelim, de forma a minimizar os impactes sobre os 

ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, resultantes da implementação do projeto. 

Situação de Referência 

Em termos de sistemas ecológicos, a caracterização da situação atual do ambiente descrita no EIA baseou-

se na avaliação da qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, em termos de elementos 

de qualidade biológica, físico-químicos e hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos. Os 

resultados apontam para uma qualidade boa ou excelente na maioria dos parâmetros, com exceção da 

fauna piscícola, uma vez que a dimensão das ribeiras afluentes da futura barragem, com caudal 

relativamente baixo durante o período estival e presença de açudes de moderado impacte (de acordo 

com a metodologia de classificação RHS) condiciona a ocorrência de fauna piscícola, principalmente nos 

troços situados mais a montante.  

No que respeita aos ecossistemas terrestres, o EIA identifica a presença de 172 espécies de plantas, 

pertencentes a 50 famílias, não tendo sido detetadas espécies RELAPE nas áreas afetadas pelo 

empreendimento, embora a este nível deva ser referenciada a Lista Vermelha da Flora Vascular de 

Portugal Continental. Ao nível dos biótopos e habitats são descritos 10, embora alguns tenham sido 

aglomerados em classificações genéricas, sem correspondência com as categorias de habitats naturais 

descritas na Diretiva nº 82/43/CEE (Diretiva Habitats). Não foram registados habitats prioritários, nos 

termos daquela Diretiva.  

No que respeita à fauna terrestre, o EIA regista a ocorrência de 37 espécies de anfíbios e répteis com 

ocorrência potencial, tendo os trabalhos de campo revelado a presença de 11 (4 anfíbios e 7 répteis). 

Foram observadas 52 espécies de aves e 8 de mamíferos durante os trabalhos de campo. Em termos de 

relevância ecológica destacam-se Pernis apivorus e Falco peregrinus ao nível das aves, ambas classificadas 

como vulneráveis (VU), bem como Rhinolophus hipposideros no grupo dos quirópteros, com o mesmo 

estatuto de ameaça.  

Não foi detetada a ocorrência de Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) na área de estudo. A figura 4.53 

do Relatório Síntese (página 263) mostra mapas da distribuição prevista para a Toupeira-de-água em duas 

bacias hidrográficas na área de estudo, não sendo possível, todavia, referenciar a localização concreta do 

projeto nas áreas amostradas, uma vez que, embora a legenda da figura refira que a bacia hidrográfica da 

ribeira de Gebelim se encontra assinalada com um círculo vermelho, não foi possível constatar tal círculo 

na referida figura.  

Identificação e avaliação de impactes:  

Fase de construção  

As atividades de construção do empreendimento são suscetíveis de provocar um conjunto de impactes 

sobre os Sistemas Ecológicos, de onde se destacam a instalação e atividade do estaleiro, a abertura de 

acessos temporários, a construção do paredão da barragem e das áreas de apoio à obra, a presença e 

movimentação de pessoas e maquinaria, a desmatação e limpeza dos terrenos na área de implantação da 

barragem, as movimentações de terra e escavações, o transporte e deposição de terras (área de 

empréstimo), o transporte e montagem de equipamentos e a implantação dos adutores para 

reforçar/implementar os regadios de Camba e Vilar Chão/Parada, bem como os trabalhos construtivos 

associados.  
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Ao nível dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos podem citar-se a alteração da qualidade da água, quer 

na zona de instalação da barragem e estaleiros, quer nos troços de jusante (implantação dos adutores) 

como resultado da poluição química (produção de águas residuais, efluentes líquidos e resíduos sólidos), 

da poluição física (acréscimo de sedimentos finos) e inclusivamente contaminação biológica (instalações 

sanitárias). Todas estas atividades poderão contribuir para a degradação física e química do meio hídrico, 

principalmente devido ao incremento de matéria orgânica, nutrientes, bactérias patogénicas, detergentes 

e óleos e/ou gorduras.  

Serão de esperar alterações nas condições hidromorfológicas das ribeiras, associadas, por exemplo, à 

dinâmica de sedimentos. Com efeito, as obras construtivas implicarão a movimentação de terras com 

consequências importantes na produção de sedimentos que acarretará uma circulação, deposição e 

redistribuição de materiais finos ao longo do canal e das margens, com implicações ao nível da 

morfometria do canal e no mosaico de micro-habitats.  

A eliminação completa da vegetação ripícola e lameiros associados na área de implantação da barragem, 

com o corte raso duma grande quantidade de choupos, freixos e salgueiros, e a previsível decapagem das 

áreas contíguas, conduzirá à degradação do bosque ripícola e lameiros associados. Será ainda de esperar 

a alteração substancial do bosque ripícola e lameiros associados nas zonas de implantação dos adutores.  

As alterações previsíveis do mosaico de micro-habitats conduzirão à perda de habitat para a macrofauna 

bentónica, conduzindo à perturbação da fauna aquática e semiaquática e à perda de biodiversidade. Na 

zona de implantação da barragem de Gebelim não são de esperar impactes sobre a fauna piscícola, uma 

vez que esta não está presente, o mesmo sucedendo com a Toupeira-de-água. Já o mesmo não se pode 

dizer em relação a outras espécies de vertebrados presentes na ribeira de Gebelim, como são os casos dos 

anfíbios e dos répteis. 

Neste enquadramento, na fase de construção são expectáveis impactes significativos sobre as 

comunidades aquáticas e ribeirinhas que é considerado no EIA como negativo, local, direto, permanente, 

longo, irreversível, certo e significativo.  

No que respeita aos ecossistemas terrestres, na fase de construção são previsíveis impactes sobre a flora 

e vegetação, resultantes da movimentação de maquinaria e destruição da vegetação nos locais de 

implantação das infraestruturas, áreas de empréstimo e área a submergir pela albufeira. Estes impactes 

são considerados no EIA como negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida, locais, temporários 

e reversíveis. Serão destruídos exemplares de sobreiro e azinheira, em relação aos quais deverá ser 

cumprido o disposto no Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 55/2004.  

A destruição do coberto vegetal decorrente da implantação das infraestruturas resultará numa perda de 

habitat para a fauna terrestre, seja na forma de perda de abrigo, seja na redução do alimento disponível, 

uma vez que a perda de vegetação terá consequências ao nível das populações de insetos que constituem 

o alimento principal de vertebrados terrestres como os anfíbios, os répteis ou até mesmo os quirópteros. 

A circulação de pessoas e maquinaria e o aumento dos níveis de ruído vão contribuir para o aumento da 

perturbação, com consequências para as comunidades faunísticas, podendo resultar na mortalidade de 

alguns animais por atropelamento e no afastamento de outros. 

Fase de Exploração 

Nas fases de enchimento e exploração da albufeira, o EIA refere que os principais fenómenos de 

perturbação e potenciais impactes se concentram na zona da albufeira da barragem de Gebelim e nas 

zonas situadas a jusante desta. Novamente são esperadas consequências em termos de qualidade da 

água, condições hidromorfológicas, vegetação ripícola na zona da albufeira e fauna aquática e 
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semiaquática. Estes impactes são classificados como negativos, locais, diretos, permanente, irreversíveis 

e significativos.  

Nos ecossistemas terrestres são esperados impactes pouco significativos sobre a flora e vegetação, 

embora se verifique a possibilidade de colonização de algumas espécies invasoras, nomeadamente na 

área da albufeira, em virtude da melhoria das acessibilidades e expectável aumento de visitantes.  

A albufeira criada poderá ter um impacte positivo no aparecimento de aves aquáticas e outro tipo de 

fauna favorecido por habitats de características lênticas. No entanto, a jusante da albufeira poderá haver 

impactes negativos sobre a fauna aquática e ribeirinha, resultantes da alteração do regime de caudais 

proporcionada pela barragem. A este respeito é de referir que o EIA não faz qualquer avaliação do regime 

de caudais nem qualquer referência à manutenção de um caudal ecológico a jusante da barragem, 

constituindo esta uma importante lacuna do estudo. 

Fase de desativação  

Para a avaliação dos impactes nesta fase o EIA considera as alternativas de abandono ou remoção e 

desmantelamento das infraestruturas, entendendo-se que as operações de desativação poderão originar 

perturbações sobre as condições abióticas do sistema, designadamente ao nível da qualidade da água e 

dos habitats, assim como bióticas, seja ao nível da produção primária, seja ao nível da fauna 

macrobentónica e de vertebrados.  

A desativação da albufeira conduzirá à reversão do sistema lêntico para lótico, no qual voltará a ocorrer a 

circulação de materiais e nutrientes ao longo do curso de água, com tendência para a recuperação das 

características normalmente oligotróficas destas massas de água. A restituição das condições lóticas 

permitirá a recuperação das características hidromorfológicas do sistema lótico, bem como a 

recolonização gradual do ecótono ripário por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas da região.  

Nos ecossistemas terrestres espera-se nesta fase a gradual recolonização da área pela vegetação natural, 

com uma rápida sucessão ecológica, devendo ser dada especial atenção à colonização por espécies 

invasoras. A desativação da albufeira e a eliminação das barreiras físicas permitirá uma recuperação 

gradual da fauna da zona, à medida que as comunidades vegetais se forem instalando. 

Medidas de Minimização 

O EIA lista um conjunto de medidas de mitigação dos impactes negativos do projeto, dividindo-as 

consoante apresentam um carácter geral, transversal aos vários descritores em análise, ou específico para 

cada descritor. No que respeita às medidas de carácter geral são em geral medidas preconizadas pela APA, 

relacionadas com gestão de resíduos, dirigidas à atividade agrícola ou à proteção civil, em relação às quais 

não se encontram objeções.  

As medidas de mitigação preconizadas concretamente para os sistemas ecológicos têm por objetivo 

minimizar e/ou compensar os efeitos negativos e potenciar os positivos, resultantes da construção da 

barragem de Gebelim e dos adutores do regadio de Vilar Chão/Parada e reforço do regadio de Camba. 

Concorda-se genericamente com as medidas propostas, sendo de referir, no entanto, e mais uma vez, a 

omissão de qualquer menção ao regime de caudais ecológicos que deverão ser mantidos a jusante da 

barragem. 
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ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

conta neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Capítulo referente às 

condições a cumprir na execução do projeto. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

A barragem de Gebelim tem por objetivo o reforço das disponibilidades de água ao regadio da Camba, 

com que irá partilhar infraestruturas de adução e armazenagem de água e a criação de um novo perímetro 

de com cerca de 480 ha entre as povoações de Vilar Chão e Parada, (Regadio de Vilar Chão / Parada), 

abrangendo cerca de 149 proprietários. 

A barragem, adutores e área de rega localizam-se maioritariamente no concelho de Alfândega da Fé. As 

áreas de empréstimo localizam-se no concelho de Macedo de Cavaleiros onde termina também o adutor 

de Gebelim. O concelho de Mogadouro é tocado marginalmente pelo adutor de Vilar Chão / Parada. 

A barragem de aterro de solo enrocamento com cortina central de betão betuminoso terá uma altura 

máxima acima do terreno natural de 39 m. O coroamento terá uma largura de 8 m e um desenvolvimento 

de cerca de 197 m. A área inundada será de 10,2 ha, à cota de pleno armazenamento (cota 631) e terá um 

volume útil de 1,22x106 m3 =1.220.000m3 

Os materiais a utilizar nos aterros dos maciços estabilizadores serão provenientes de áreas de empréstimo 

localizadas fora da área da albufeira, a cerca de 2 km do local da barragem, no concelho de Macedo de 

Cavaleiros. Estas áreas têm cerca de 33 ha, prevendo-se que sejam extraídos 258.077 m3 de terras 

necessárias para o aterro da barragem. Parte da área está ocupada com souto e pinhal. Serão aqui também 

depositadas as terras sobrantes provenientes da execução da barragem. Outros materiais necessários 

serão provenientes de areeiros e pedreiras. 

Adutor de Gebelim 

O adutor de Gebelim com DN 600 desenvolve-se ao longo de 1.630 m e foi dimensionado para 310 l/s. 

Inicia-se na câmara de válvulas a jusante da barragem de Gebelim e desenvolver-se-á ao longo da encosta 

e da ribeira de Gebelim, em direção a este. No seu troço terminal atravessará a ribeira da Camba e 

terminará na câmara de válvulas do nó 22 do adutor da Camba. 

Adutor da Camba 

Entre o nó 22 e o nó 97 a adução de água é feita através do adutor da Camba, já existente. 

Adutor de Vilar Chão / Parada 

Com 5.895 m de comprimento este adutor terá início junto ao nó 97 do adutor da Camba, onde se dá a 

ligação à rede de rega de Vale Pereiro e Agrobom e onde será construída a estação de filtração de Vilar 

Chão/Parada. Desenvolver-se-á em direção a sul, atravessando a EN215 aproximadamente ao pk 1+560, 

terminando no início da rede de rega de Vilar Chão/Parada. O caudal de dimensionamento considerado 

para este adutor é de 363,5 l/s.  

Os órgãos de manobra e segurança serão constituídos por válvulas de seccionamento, ventosas e 

descargas de fundo, cujo objetivo será o de assegurar o bom funcionamento dos adutores e o seu 
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seccionamento por troços, para eventual reparação das condutas. Para esvaziar os troços das condutas, 

considerou-se a instalação de descargas de fundo nos pontos baixos das condutas. 

As condutas ficarão enterradas a uma profundidade nunca inferior a 1 m. No atravessamento de caminhos 

e linhas de água as tubagens deverão ser envolvidas em maciços de betão armado com secção retangular. 

O atravessamento da EN 215 será executado através de perfuração horizontal com encamisamento. 

Estação de Filtragem 

A estação de filtragem, a localizar imediatamente a jusante da derivação para o perímetro de Vale Pereiro 

e Agrobom, do regadio da Camba, junto ao nó 97 do adutor da Camba, permitirá prevenir danos causados 

por elementos em suspensão na água de rega, diminuindo os riscos de obturação dos mesmos e reduzindo 

os custos de manutenção, reduzir a acumulação de sedimentos no interior das condutas constituintes da 

rede de rega e distribuir água com boa qualidade aos regantes. 

Rede de Rega 

Pretende-se implementar uma rede de rega gravítica, embora com abastecimento de água sob pressão, 

que funcionará em conjunto com o regadio da Camba, atualmente em exploração. Ambos os perímetros 

irão partilhar a mesma reserva de água (albufeiras da Camba e de Gebelim). 

Foram englobadas áreas com aptidão agrícola para o regadio e cujas cotas sejam, na sua maioria, 

inferiores a 530 m, de modo a garantir o abastecimento gravítico e o fornecimento mínimo de 35 m de 

pressão a montante dos hidrantes. A área abrangida pelo perímetro de rega corresponde atualmente a 

uma área maioritariamente integrada na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e dominada pelo uso agrícola, 

de pequenas/médias propriedades dedicadas a culturas permanentes, onde o olival e o amendoal ocupam 

mais de metade do perímetro. 

O limite das unidades de rega foi efetuado, sempre que possível que possível, ou por limites físicos 

(estradas, caminhos, linhas de água existentes), permitindo uma maior facilidade de acesso para 

exploração, manutenção e execução das obras, ou pelo cadastro disponível. Uma vez delimitadas as 

unidades de rega, procedeu-se à sua agregação em unidades servidas por um hidrante, onde se 

concentram as respetivas bocas de rega. Foram definidas 239 unidades de rega, com áreas entre 0,79 ha 

e 9,31 ha, o que corresponde a uma área média de 2,06 ha. 

Foram estudadas alternativas de projeto designadamente, a captação de água da albufeira do Baixo Sabor, 

de localização e métodos construtivos da barragem de Gebelim e para as áreas de empréstimo. 

Atendendo à fase em que se encontra o projeto (projeto de execução), à natureza e às características e 

dimensão do projeto, da análise efetuada pela Comissão de Avaliação resultaram os seguintes aspetos 

fundamentais: 

De carácter positivo: 

 a garantia da disponibilidade de água, que através da constituição da albufeira, irá reforçar as 

disponibilidades hídricas para o regadio da Camba e constituir uma nova área de rega Regadio de 

Vilar Chão/Parada, com cerca de 494 ha e beneficiando 149 proprietários, proporcionando uma 

melhor e maior utilização do potencial agrícola dos solos, que terão como efeito um maior 

desenvolvimento da atividade agrícola, de que resultarão impactes positivos significativos e 

permanentes para a região. 

 Reforço de água para abastecimento público (captação das Águas do norte, S.A) 

 Os impactes positivos induzidos, associados à criação de emprego e dinamização económica, de 

carácter local. 
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 A albufeira criada poderá ter um impacte positivo no aparecimento de aves aquáticas e outro tipo 

de fauna favorecido por habitats de características lênticas. 

 

De carácter negativo: 

Fase de obra: 

 Alteração do regime hidrológico da ribeira de Gebelim e alteração da qualidade da água. 

 

 Modificação da morfologia e afetação dos solos e destruição de afloramentos rochosos devido às 

ações de escavação e movimentação de terras, construção de taludes, exploração de áreas de 

empréstimo, instalação das condutas e acessos. 
 

 Abate, na área da albufeira, nas duas áreas de empréstimo e traçado do adutor de Gebelim, de 362 

árvores (Quercus suber - sobreiros (219), Quercus rotundifolia - azinheiras (10), Populus nigra e 

Populus canadensis - choupos (63), Fraxinus angustifolia - freixos (24), Castanea sativa - 

castanheiros (24) e Pinus pinaster - pinheiro-bravo (20). 
 

 Afetação dos sistemas aquáticos e ribeirinhos alteração substancial do bosque ripícola e lameiros 

associados nas zonas de implantação do adutor de Gebelim, do mosaico de micro-habitats 

conduzirão à perda de habitat para a macrofauna bentónica, conduzindo à perturbação da fauna 

aquática e semiaquática, à perda de habitat para a fauna terrestre, seja na forma de perda de 

abrigo, seja na redução do alimento disponível, contribuindo o aumento da perturbação, para o 

afastamento e mortalidade de alguns animais por atropelamento e, consequentemente, à perda 

de biodiversidade. 
 

 Emissão de ruído e poeiras associados à instalação e atividade de estaleiros à utilização de acessos 

à obra, à desmatação/decapagem, à escavação, aterro e terraplenagem para construção da 

barragem, escavação e aterro de valas para colocação de condutas, execução de acessos, 

exploração das áreas de empréstimo e deposição de terras sobrantes. 
 

 Acréscimo substancial de tráfego de pesados, associado à execução da barragem: cerca de 100 

movimentos/hora entre o local da barragem e as áreas de empréstimo. 
 

 Afetação da qualidade de vida da população e vivência local e impactes económicos associados 

supressão de utilização agrária do território inundado, (perda de lameiros e outras parcelas 

utilizados na agricultura ou criação de gado e perda de rendimentos associado à extração de cortiça 

ou produção de amêndoa, castanha e outros). 
 

 Os impactes visuais negativos decorrentes das alterações introduzidas, desflorestação, 

desmatação e alterações de morfologia (decapagem da terra viva, escavações e aterros), ainda que 

temporários. 
 

 Aumento das emissões de gases com efeito de estufa e perda de capacidade de sumidouro de 

carbono. 

No regadio: 
 Eventual afetação das duas ocorrências patrimoniais situadas dentro da área de incidência direta 

e indireta do projeto, na área do Regadio de Vila Chão / Parada. 
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 Eventual afetação dos vestígios da antiga exploração mineira do Cabecinho do Prado 

Fase de exploração 

 Presença, funcionamento e manutenção da barragem, que implica a alteração permanente das 

condições hidromorfológicas e consequentemente do regime de hidrológico da Ribeira de 

Gebelim, com perturbações ao nível da qualidade da água em resultado da passagem de um regime 

fluvial para um regime lacustre. A criação da albufeira vai também potenciar o aparecimento de 

fenómenos de erosão, relacionados essencialmente com a exposição das faixas interníveis. 

 

 Afetação dos sistemas ecológicos em termos de qualidade da água, condições hidromorfológicas, 

vegetação ripícola na zona da albufeira e fauna aquática e semiaquática. A jusante da albufeira 

poderá haver impactes negativos sobre a fauna aquática e ribeirinha, resultantes da alteração do 

regime de caudais proporcionada pela barragem.  
 

 Supressão de utilização agrária do território inundado, considerados de âmbito local e 

significativos.   
 

 Carácter visual intrusivo e permanente das alterações introduzidas em fase de obra associadas ao 

relevo, ao uso do solo e à perda de vegetação, estando-lhe associadas alterações paisagísticas e 

impactes cénicos, designadamente a presença permanente de entidades artificiais como o Corpo 

da Barragem e do plano de água artificial da albufeira, e na área de regadio com a eventual 

alteração de culturas. 

No Regadio: 

 Impactes ao nível da qualidade da água, em resultado do incremento de fatores de produção 

agrícola, que muitas vezes está associado a uma maior utilização de fertilizantes e pesticidas, 

que podem conduzir a uma maior concentração química de determinados poluentes nas 

massas de água. Outro dos impactes associados ao regadio está relacionado com o aumento 

de solos aráveis e ao aumento do risco de erosão hídrica.  

 

 Perda de qualidade cénica da área do perímetro (494ha) de rega de Vilar Chão/Parada e, a 

verificar-se uma intensificação do regime de exploração, o que configurará uma maior 

homogeneização visual da Paisagem e alteração do padrão cultural/visual tradicional com o 

desaparecimento de áreas mais abertas como as pastagens e agrícolas em regime extensivo.  

 

No que se refere aos Instrumentos de Gestão Territorial: 

Alfândega da Fé 

Relativamente ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Alfândega da Fé, publicado pelo Aviso n.º 2147/2015, 
de 3 de fevereiro de 2015, retira-se da respetiva Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo 
(POQFS), que a Barragem e respetiva Albufeira, acessos e adutores a construir (projeto) se localizam em 
espaços classificados como Espaços Naturais – Leitos e Margens de Cursos de Água, Espaços Florestais – 
Espaços Florestais de Conservação e Espaços Florestais de Produção (incluindo estes Áreas Sensíveis à 
Degradação Ecológica), Espaços Agrícolas e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal.  

Quanto à Carta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública (CC-SRUP) deste concelho, 
constata-se que o espaço interferido pelo projeto está condicionado por Leitos e Margens dos Cursos de 
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Água, Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Espécies Protegidas por Regime 
Legal – Sobreiro e Azinheira.  

A Carta de Condicionantes respeitante a Perigosidade de Risco de Incêndio evidencia a localização da 
barragem e da Adutora de Gebelim em Área de Risco de Incêndio de Perigosidade Alta. Por sua vez, a 
Adutora de Vilar Chão / Parada atravessa espaços dispersos com este nível de risco, para além de um troço 
com cerca de 150 m de extensão classificado de Perigosidade Muito Elevada. Face às disposições de uso e 
ocupação do solo estabelecidas, designadamente, nos Artigos n.º 26.º, 27.º e 67.º do Regulamento do 
PDM (RPDM) de Alfândega da Fé, a compatibilização do projeto com a classificação ditada pela Carta de 
Ordenamento do PDM de Alfândega da Fé é possível, caso tal seja de reconhecido interesse para o 
município”. 

Na sua pronúncia este município reconhece o interesse público e municipal na execução da obra de 

construção da Barragem de Gebelim, sendo parte fundamental e determinante do Regadio do Planalto de 

Vilar chão e Parada. 

Macedo de Cavaleiros 

No que respeita às áreas de empréstimo localizadas no concelho de Macedo de Cavaleiros, cujo PDM foi 
publicado pelo Aviso n.º 11026/2015, de 30 de junho de 2015, verifica-se que o espaço a interferir se 
localiza, segundo a respetiva Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo em Espaços 
Agrícolas - Espaços de uso Múltiplo Agrícola e Florestal e Rede Rodoviária – Sistema Primário e Sistema 
Secundário.  

Segundo a Planta de Áreas de Risco de Uso do Solo, boa parte da zona de exploração destas terras situa-
se em Áreas de Risco de Movimento de Vertentes de Perigosidade Elevada.  

Segundo a Carta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública CC-SRUP deste concelho, 
a extração destas terras interferirá com Leito e Margem dos Cursos de Água com a Largura de 10 m e está 
também condicionada pela proximidade imediata de Estrada Regional sob jurisdição da Autarquia (ex EN 
216) e a Estradas Municipais (EM 575), para além da envolvência a Marcos Geodésicos (vértice da Camba).  

Na sua pronúncia o município de Macedo de Cavaleiros referiu nada ter a opor relativamente ao projeto. 

Mogadouro 

Quanto à travessia do Concelho de Mogadouro pelo Adutor de Vilar Chão / Parada e a cartografia 
consultável, referente ao PDM e aos limites administrativos deste concelho, não permite confirmar a sua 
efetiva ocorrência (Em qualquer caso, trata-se de uma área de reduzida dimensão (230 m). 

 

Servidões e Restrições de utilidade Pública 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

No que se refere às intervenções a realizar afetarão uns espaços correspondentes às categorias “leitos e 
margens dos cursos de água” e ou “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” 
e ou “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”.  

No que respeita ao armazenamento e distribuição de água, nada haverá a opor, no estrito âmbito do 
RJREN. Quanto aos efeitos de outros usos ou ações na REN, referentes à instalação da rede de rega e 
consequente implementação de novas práticas agrícolas nos terrenos dentro do perímetro de rega, não 
integráveis no conceito de infraestrutura hidráulica, salienta-se que nos leitos dos cursos de água não é 
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permitida qualquer atividade agrícola, bem assim que na REN não poderão ser construídos novos 
caminhos com revestimento impermeável. 

O projeto interfere ainda com Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Espécies Protegidas por Regime Legal – 
Sobreiro e Azinheira pelo que deverá ser requerida à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 
Norte e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Pescas as respetivas autorizações. 

Na consulta pública releva-se a participação de uma cidadã detentora de terras no local onde se 

pretende construir a barragem que referiu não ter sido contactada/informada. 

Os pareceres emitidos por entidades externas à Comissão de Avaliação, consultadas pela autoridade de 

AIA não se opõem à execução do projeto, informando o Município de Alfândega da Fé, ter o projeto 

merecido reconhecimento de interesse público municipal. Salienta-se ainda necessidade de efetuar uma 

avaliação do regime de caudais ecológicos a manter nas massas de água a jusante da barragem de 

Gebelim, de forma a minimizar os impactes sobre os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, e que o 

Contrato de Concessão de utilização dos recursos hídricos da Barragem de Gebelim, a emitir 

previamente à execução da obra, conjuntamente com o Contrato de Concessão da Barragem da Camba 

acautele o abastecimento público em exploração pela Águas do Norte, S.A.  

Atendendo a que: 

 O projeto integra o Plano Nacional de Regadios, aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 133/2018, de 12 de outubro, e regulamentado pela Portaria n.º 38/2019, de 29 

de janeiro. Este Plano tem como objetivos o desenvolvimento do regadio 

sustentável,  valorizando a atividade agrícola, promovendo a melhoria da qualidade dos 

produtos, contribuindo ainda para a adaptação às alterações climáticas, o combate à 

desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos. 

 

 A sua execução permitirá a garantia da disponibilidade de água, para reforçar as 

disponibilidades hídricas para o regadio da Camba, reforçar o abastecimento público e 

constituir uma nova área de rega Regadio de Vilar Chão/Parada, com cerca de 494 ha e 

beneficiando 149 proprietários, proporcionando uma melhor e maior utilização do potencial 

agrícola dos solos, que terão como efeito um maior desenvolvimento da atividade agrícola, 

de que resultarão impactes positivos significativos e permanentes para a região. 
 

 Os impactes positivos induzidos, associados à criação de emprego e dinamização económica, 

de carácter local. 
 

 Os impactes negativos mais significativos ocorrerão na fase de construção, com a execução 

das infraestruturas que compõem o projeto, com a construção da barragem, exploração das 

áreas de empréstimo, corte da vegetação incluindo abate de cerca de 360 árvores, alteração 

do regime hidrológico da Ribeira de Gebelim e afetação dos sistemas ecológicos. 
 

 Estão previstas medidas de minimização para os impactes identificados, designadamente a 

manutenção de caudal ecológico; 
 

 Não estão previstas alterações físicas significativas das massas de água afetadas pelo sistema 

de regadio, que possam por em causa os objetivos ambientais estabelecidos.  
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 Não se perspetiva que o sistema de regadio venha a induzir impactes significativos nos 

recursos hídricos das áreas a regar, tendo em conta que não existe qualquer estratégia de 

produção agrícola intensiva. 
 

 O clima futuro não irá constituir um impedimento à plena operação do projeto sendo, 

contudo, necessário efetuar um rigoroso acompanhamento das necessidades de água, por via 

da adoção de práticas que promovam o seu uso eficiente na operação de rega associada à 

concretização deste projeto, quer ao nível das culturas em si, como dos equipamentos e 

métodos de rega adotados.  
 

 Os impactes identificados podem genericamente ser minimizados e compensados ou mesmo, 

eventualmente revertidos, após terminar a vida útil da barragem. 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 

acima referidos podem ser, na sua generalidade, passíveis de minimização/compensação, emite-se  

decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e condições expressos no capítulo 9 do 

presente documento. 

Salientam-se ainda os seguintes aspetos: 

 Considerando que este aproveitamento de água irá funcionar em conjunto com a Barragem 

de Camba deve ser assegurada a exploração integrada das duas barragens. 

 

 O Contrato de Concessão de utilização dos recursos hídricos da Barragem de Gebelim, a emitir 

previamente à execução da obra, conjuntamente com o Contrato de Concessão da Barragem 

da Camba deverá acautelar o abastecimento público em exploração pela Águas do Norte, S.A. 

 

9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE 

MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Garantir que o Contrato de Concessão de utilização dos recursos hídricos da Barragem de 

Gebelim, a emitir previamente à execução da obra, conjuntamente com o Contrato de Concessão 

da Barragem da Camba acautela o abastecimento público em exploração pela Águas do Norte, 

S.A. 

2. Garantir que o proponente é titular do respetivo contrato de concessão de utilização dos recursos 

hídricos, ao abrigo das alíneas b) e e) do artigo 61º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro na sua 

redação atual, previamente ao início da obra. 

3.  Garantir que a utilização das áreas de empréstimo durante a fase de obra se limita às áreas 

identificadas no EIA como “Área a explorar”. A utilização das áreas identificadas como “Área de 
reserva” deve ser objeto de pronúncia prévia por parte da autoridade de AIA, mediante pedido 

devidamente fundamentado e justificado pelo proponente. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 
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Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao licenciamento: 

1. Protocolo formalizado entre a Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilar Chão / Parada 

e a Entidade Gestora da barragem da Camba, que salvaguarde a exploração integrada da barragem 

de Gebelim e da barragem da Camba, incluindo o cumprimento das condições decorrentes da 

presente decisão. 

2. A avaliação atual dos vestígios mineiros da antiga concessão de Cabecinho do Prado e da sua 

eventual afetação pela instalação do perímetro de Rega Vilar Chão / Parada. 

3. Documentação que indique: 

i. As distâncias das alcateias de Lobo-ibérico mais próximas, e cartografia a escala adequada 

esclarecedora sobre o que se pretende demonstrar / evidenciar a não afetação de 

alcateias de lobo pelo projeto nas suas diversas componentes.  

ii. Eventuais abrigos de morcegos existentes na área de estudo, com particular enfoque nas 

áreas diretamente afetadas pela implantação do projeto – barragem, albufeira e áreas 

marginais ao leito, acessos e obras de derivação, bem como nas áreas de empréstimo das 

terras (habitats rochosos e matos, afloramentos rochosos), e outras áreas que poderão 

servir de abrigo a este grupo faunístico alvo de medidas de conservação e proteção 

rigorosa a nível internacional. 

Previamente ao Início de execução da obra  

4. Carta de condicionantes integrando todos os elementos patrimoniais com interesse cultural. 

5. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Barragem e Albufeira de Gebelim e Estação de Filtragem” 
que observe as seguintes orientações: 

i. Elaboração preferencial por uma equipa multidisciplinar de especialistas em Arquitetura 

Paisagista, Biologia e Engenharia Natural. 

ii. Projeto de Execução com rigor e detalhe ao nível das peças escritas e peças desenhadas: 

Memória Descritiva; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades; Plano/Cronograma de 

Manutenção; Plano Geral; Plano de Plantação; Plano de Sementeira; Plano de Modelação; Plano 

de Rega, se aplicável, e Planta de Pormenores/Detalhes Construtivos (perfis e cortes da secção 

transversal das linhas de água e outros). 

iii. Áreas objeto de intervenção a contemplar: paramento de jusante da barragem; troço da linha 

de água a jusante da barragem; troços das linhas de água afluentes e a montante da albufeira; 

faixa interníveis da albufeira; taludes dos acessos e envolvente da estação de filtração. 

iv. As espécies vegetais a usar devem ser autóctones e provenientes das respetivas linhas de água 

em que se proceder às intervenções. 

v. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deverá ser acompanhado 

de certificados de origem, apresentar boas condições fitossanitárias, ser bem conformado e 

apresentar portes médios já significativos, quer em altura quer em dap/pap. 

vi. No caso dos transplantes a realizar deverão ser explanadas o mais detalhadamente possível 

todas as “medidas preparatórias” das quais depende maior grau de sucesso das mesmas. 
vii. Os exemplares arbóreos e arbustivos a considerar devem contemplar espécies de folha perene 

e de folha caduca. 

viii. Assegurar a devida compatibilização com as estruturas e infraestruturas do projeto garantido o 

correto afastamento das copas no seu estado maduro às mesmas. 
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ix. Plantação de árvores a jusante da barragem, de forma informal/descontinuada e irregular, com 

vista a minimizar o impacte visual do respetivo paramento de jusante. A localização deve ser 

suficientemente afastada para não conflituar com as questões de conservação e manutenção 

da barragem. 

x. Realizar todas as intervenções ao nível das margens das linhas de água e faixa interníveis da 

albufeira, em termos de estabilização, unicamente com recurso a técnicas de engenharia natural 

assim como para as áreas/situações que revelem maior degradação ou erosão. 

xi. Apresentar certificado de origem das espécies a usar e/ou recolha de semente/propágulos 

locais. 

xii. Na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos deve ser reforçada de forma 

taxativa a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 

vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex e à Trioza erytreae, devendo 

ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 

exemplares em causa. 

xiii. Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz 

respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, à herbivoria, nos 

locais/áreas a recuperar e a plantar, de forma a permitir a recuperação e a instalação da 

vegetação natural e proposta. 

xiv. Prever a apresentação de relatórios de acompanhamento ou de monitorização a apresentar no 

final da execução ao longo do período de garantia (2 anos) e durante a Fase de Exploração, num 

período mínimo de 3 anos, a realizar preferencialmente, pelos respetivos autores do projeto nas 

suas diversas valências. 

 

6. Proposta de “Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI)” de acordo com as seguintes 
orientações: 

i. A sua apresentação apenas deverá ter lugar se, após a realização de uma prospeção 

integral das áreas a perturbar, diretamente e indiretamente, se registar a presença destas 

espécies e antes de qualquer intervenção física. 

ii. A prospeção a realizar deve considerar as áreas de implantação e envolvente próxima das 

componentes do Projeto – barragem, albufeira (NPA), acessos, áreas de empréstimo, 

estação de filtração, faixa de servidão dos adutores de Gebelim e Vilar Chão /Parada, 

estação de filtração e rede de rega do perímetro de rega. 

iii. O plano deve ser elaborado por especialistas ou entidades reconhecidas nesta temática. 

iv. Levantamento georeferenciado das áreas ou núcleos onde se registe a presença das 

espécies em causa. 

v. A sobreposição do levantamento deve ser sobre o orto e sobre a Carta Militar para fácil 

localização. 

vi. Caracterização e quantificação das áreas contaminadas; 

vii. Identificação e caracterização das espécies em presença; 

viii. Definição das metodologias de controlo para cada espécie; 

ix. Definição cuidada das ações a realizar quer para a Fase de Construção/Obra quer para a 

Fase de Exploração. 

x. Programa de Monitorização para a Fase de Exploração e proposta/definição do tempo de 

duração do mesmo e das ações de continuidade a considerar independentemente de se 

registar a presença destas espécies na Fase Prévia à Obra ou durante a mesma. 
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7. Os resultados de uma campanha de monitorização da Toupeira-de-água, cuja inexistência na ribeira 
de Gebelim não está totalmente afastada, de modo a permitir adequar medidas de minimização dos 
efeitos do Projeto sobre esta espécie com estatuto de conservação desfavorável. 

 

Durante a execução da obra 

8. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes 

orientações: 

i. As áreas objeto são todas as áreas afetadas, não sujeitas “Projeto de Integração Paisagística 
(PIP) da Barragem e Albufeira de Gebelim e Estação de Filtragem”. Consideram-se incluídas 

as faixas de servidão dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão /Parada. 

ii. Representação em cartografia das áreas na sua dimensão/área final de afetação física. 

iii. A recuperação deve promover a criação de condições para a regeneração natural da 

vegetação autóctone. 

iv. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 

completa e integral das camadas dos pavimentos dos acessos a desativar, descompactação 

do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e 

o seu revestimento com as terras vegetais. 

v. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas através de um identificador 

(id) as operações/ações a aplicar. 

vi. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 

conformados e em boas condições fitossanitárias.  

vii. Apresentação do Plano de Modelação final das áreas de empréstimo e da faixa de servidão 

dos adutores de Gebelim e de Vilar Chão /Parada. 

viii. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, 

à herbivoria, nos locais/áreas a recuperar e a plantar, de forma a permitir a recuperação e 

a instalação da vegetação natural e proposta. 

ix. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas, planos e 

projetos do fator ambiental Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de 

acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais de 

referência, estrategicamente colocados, para a recolha de imagens que ilustrem as 

situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e 

final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a 
permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local 

concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das 

medidas/DIA. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

Previamente ao início da exploração 

9. Medidas de gestão e ordenamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres situados na envolvente 

particularmente, a Albufeira de Gebelim e a zona a jusante da Barragem. Estas podem passar por 

um programa de monitorização específico, designadamente para a touperia-de-água, caso se 

confirme a sua presença na Ribeira de Gebelim. Na sua elaboração devem ainda ser considerados 

os planos de gestão dos SIC/ZPE Rios Sabor e Maças e SIC/ZPE Morais. 
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10. Documento que valide um compromisso por parte de cada utente do Regadio de Vilar Chão / 

Parada, em que cumprirá as Boas Práticas Agrícolas e zelará pelo bom estado fitossanitário do solo 

e das culturas e se compromete ao controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras 

Durante a fase de exploração 

11. Apresentar relatórios de monitorização anuais, por um período mínimo de 3 anos, durante a fase 

de exploração no âmbito do acompanhamento das condições do revestimento natural de todas as 

superfícies intervencionadas de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. Durante 

esta fase, devem ser observados os planos de manutenção previstos e tomadas as necessárias 

medidas corretivas sempre que necessário: substituição de exemplares vegetais; reforço de 

plantações e de sementeiras; controle de espécies exóticas invasoras; zonas com erosão, 

principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontre 

danificado ou mal implantado. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da 

obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar 

o respetivo caderno de encargos da empreitada e os contratos de adjudicação que venham a ser 

produzidos pelo proponente, para efeitos de concretização do projeto.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e 

de exploração do projeto, 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, 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. 

 

MEDIDAS A INTEGRAR NO PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. Proceder a campanhas geotécnicas complementares: 

i.  com vista a uma otimização das condições de fundação da barragem Esta campanha 

(sondagens e perfis sísmicos de refração), deverá ser realizada antes do início das obras, de 

modo a ser possível ajustar atempadamente a solução prevista no projeto.  

ii. numa perspetiva de ajuste das condições de fundação das condutas e das plataformas de 

trabalho, dadas as características adversas das áreas interessadas pela obra e ao facto de 

no caso dos adutores (Gebelim e Vilar chão/Parada), ter sido utilizada a prospeção 

geotécnica realizada no local da implantação da barragem de Gebelim para a caracterização 

geotécnica do traçado, caso do adutor de Gebelim e no caso do adutor Vilar chão/Parada, 

o seu traçado ter sido desviado cerca de 500 m para norte do inicialmente previsto. 
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Esta campanha complementar (poços de reconhecimento e perfis sísmicos de refração), 

deverá ser realizada antes do início das obras, de modo a ser possível ajustar 

atempadamente as soluções de projeto. 

2. Rever, se necessário, a solução proposta de uma picagem na conduta comum do circuito hidráulico 

(descarga de fundo, tomada de água) para escoamento o escoamento do caudal ecológico da 

barragem. Em barragens construídas de raiz devem ser analisados e equacionados alguns aspetos, 

de modo a garantir não só o escoamento do caudal necessário ao longo do ano, sem interrupções 

e interferências de outros órgãos hidráulicos, mas também acautelar a qualidade da água, podendo 

até, nalguns casos, serem consideradas duas tomadas de água para o caudal ecológico. 

3. Prever a realização da execução e testagem do modelo reduzido do descarregador durante a fase 

de projeto, pois só assim será possível proceder atempadamente aos ajustes e alterações que se 

venham a verificar necessários. 

4. Reconfigurar o Posto de Comando da Barragem dado que a área adotada para o interior do edifício 

(desenhos 24 e 25), não está totalmente ajustada às funcionalidades exigidas, uma vez que sendo 

necessário colocar um gerador de emergência no interior, (para garantir a alimentação de energia 

em caso de falha do abastecimento público), com as dimensões atuais previstas para o posto de 

comando, será praticamente impossível, instalar este equipamento no seu interior. Sugere-se que 

esta edificação seja constituída por dois compartimentos: Um para instalação de um gerador de 

emergência e outro para localização de quadros elétricos, de automação e comando, outros 

equipamentos e arquivo. 

5. Analisar a erodibilidade de cada solo tendo em conta os declives associados e assim definir e 

classificar os possíveis riscos de erosão.  

6. Efetuar uma abordagem mais específica e aprofundada, para os níveis freáticos, em relação aos 

locais onde serão instaladas as infraestruturas de rega e respetivos acessórios, pois como é referido 

no volume IV, existem algumas dúvidas quanto a estes níveis em épocas de chuva intensa. 

7. Complementar/corrigir os aspetos identificados no ponto 5.1 deste parecer referente à análise do 

projeto. 

8. Apresentar as soluções de luminária a colocar no exterior do equipamento da barragem, acessos e na 

estação de filtração. As mesmas acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 

iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. De forma a assegurar a redução da 

iluminação intrusiva o equipamento a propor deve assegurar: a existência de difusores de vidro plano; 

fonte de luz oculta e feixe vertical de luz e a utilização de LED de tonalidade laranja ou amarela, e.g. 

LED pc-âmbar, LED branco com filtro amarelo ou alternativas equivalentes. 

9. Apresentar proposta de soluções dos pavimentos e revestimentos exteriores para a Estação de 

Filtração, devendo estes privilegiar os materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros. 

10. Apresentar soluções de revestimento exterior para todos órgãos de drenagem a implementar – 

valetas, bocas-de-lobo, etc - tendo como principal material o recurso a pedra local. 

11. Apresentar soluções técnicas para os pavimentos dos acessos, em particular, para a camada de 

desgaste, que minimizem, ou reduzam, substancialmente, o levantamento permanente de poeiras, 

durante a Fase de Exploração. Ponderar o uso de pedra local. Cumulativamente os materiais não 

devem ser excessivamente refletores de luz. 
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FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

12. 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. 

13. Implementar e manter, durante toda a vida útil do projeto, um mecanismo de atendimento ao 

público e elaborado um ponto de situação dos registos efetuados e eventuais reclamações 

recebidas, bem como do respetivo desenvolvimento dado. Para tal, deverá ser disponibilizado um 

livro de registo de eventuais reclamações, sugestões ou pedidos de esclarecimento, nas Juntas de 

Freguesia abrangidas pelo projeto, e caso se verifique algum registo, deverá ser dado conhecimento 

à Autoridade de AIA, assim como o respetivo seguimento dado. 

14. 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 das condicionantes ambientais, incluindo as patrimoniais, a respeitar / implementar 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Estas ações deverão incluir 

temáticas relacionadas com a conservação do solo – fenómenos erosivos - e da água, derrames 

acidentais de óleos e combustíveis, património e espécies vegetais exóticas invasoras versus 

autóctones e medidas cautelares de proteção à vegetação em presença. 

15. Avisar a equipa de acompanhamento arqueológico do início dos trabalhos com uma antecedência 

mínima de 8 dias de modo a garantir no terreno o cumprimento das disposições da DIA. 

16. Complementar a caracterização arqueológica, no âmbito do acompanhamento arqueológico, 

através da consulta dos processos relativos aos sítios arqueológicos identificados, de cartografia e 

documentação histórica. 

17. Realizar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, 

manchas de empréstimo e depósito de terras/vazadouro e, de acordo com os resultados obtidos, 

podem vir ainda a ser condicionadas, bem como das áreas que anteriormente não prospetadas ou 

que apresentaram visibilidade nula ou reduzida. 

18. Efetuar a prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação 

até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos. 

19. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a 

obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 

perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 

Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente 

sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, sobretudo ao longo 

dos acessos temporários de circulação de máquinas, durante a execução da mesma. 

20. Em torno de todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, 

eventualmente arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, deve ser 

criada uma zona/área de proteção, no mínimo correspondente à do diâmetro da copa. A balizagem, 

enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser executada em todo o perímetro da linha 

circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, ou, no 

mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. No caso das espécies arbóreas ou 

arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em 

vigor.  
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FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

21. Promover a localização do estaleiro de obra em local de fácil acesso. 

22. O estaleiro e as áreas de depósito temporário de terras/inertes devem ser implementados na futura 

área inundável da albufeira ou, caso tal seja tecnicamente impossível, em outras áreas que não 

interfiram com o leito e margens de cursos de água. A sua localização deve ser escolhida de modo 

a prevenir fenómenos de escorrência superficial e drenagem para as linhas de água, de modo a 

evitar a poluição física, química e microbiológica. 

23. Reduzir ao mínimo e essencial a impermeabilização de áreas no interior do estaleiro, exceto em 

condições estritamente necessárias, como por exemplo, para o armazenamento de produtos 

contaminantes. 

24. Impermeabilizar e implementar um sistema de drenagem adequado nas áreas afetas às oficinas, 

parques de materiais e armazenamento de produtos químicos. Estas áreas devem estar 

devidamente equipadas, de fácil acesso, de modo a facilitar a operação de trasfega de resíduos e 

devem estar equipados com contenção secundária. 

25. Realizar as operações de manutenção e de abastecimento de maquinaria no interior do estaleiro 

em local previamente definido, e não na frente de obra de modo a evitar eventuais contaminações 

dos recursos hídricos por derrames. Toda a maquinaria deverá ser devidamente inspecionada por 

forma a garantir o seu correto funcionamento, diminuindo o risco de contaminação do solo e da 

água. 

26. Salvaguardar todas as situações de acidente (derrames de óleos ou de outras substâncias utilizadas 

no funcionamento da maquinaria) de modo a não afetar a qualidade das águas. 

27. Implementar medidas de proteção nas áreas das obras que potencialmente afetarão a linha de 

água, de modo a evitar a perturbação do regime hídrico, coberto vegetal preexistente e da 

estabilidade das margens. Todas as intervenções em domínio hídrico que sejam necessárias no 

decurso da obra devem ser previamente licenciadas. 

28. Recorrer preferencialmente a estruturas existentes para as máquinas atravessarem as zonas do 

leito de cheia, de forma a afetar o mínimo possível a vegetação ripícola e o próprio leito de cheia. 

No caso da necessidade de intercetar linhas de água para estabelecimento de acessos à obra, têm 

as mesmas de ser restabelecidas por passagem hidráulica, ainda que a afetação ocorra por um 

período curto. 

29. Implementar um sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deverá ter em atenção 

as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de obra e: 

i. Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria, 

que contenha cascalho, areia, cimento, ou similares, após tratamento. As areias, 

separadas durante o processo de tratamento, devem ser recolhidas e encaminhadas para 

destino final adequado; 

ii. Encaminhar as águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias 

químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, para um 

depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser 

enviadas para destino final adequado; 

iii. Encaminhar os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) para 

uma fossa séptica estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem descarregados 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3430 

Barragem de Gebelim, Alfândega da Fé 

 

105 
 

no meio recetor. Ao proceder-se à limpeza da fossa, os efluentes e lamas devem ser 

encaminhados para destino final adequado - Sistema Municipal de Águas Residuais; 

iv. Garantir que a recolha de águas provenientes de instalações sanitárias do tipo ―móvel 
tenha a frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo ser 

realizada por uma empresa licenciada para o efeito. 

 

30. Utilizar os acessos já existentes, de modo a evitar abertura de novos e definidos corredores de 

circulação no âmbito da execução da obra de forma a evitar a circulação indiscriminada nas 

áreas/terrenos adjacentes.  

31. Nos locais onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras todo o material vegetal 

proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente 

acondicionado, sobretudo do efeito de ventos. O corte deve ser realizado, sobretudo, fora da fase 

de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como 

ações a desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado 

o não risco de propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

32. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas 

disponíveis para reduzir na origem os níveis de poeiras, como: a não utilização de máquinas de 

rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o 

levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade 

e ventos. 

33. A decapagem da terra viva/vegetal: 

v. deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser realizada em todas as áreas 

objeto de intervenção.  

vi. em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve ser totalmente separada da 

restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. A 

referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente acondicionada.  

vii. deve efetuar-se em todas as áreas que venham a ser sujeitas a intervenção, sobretudo nas áreas 

possuidoras do banco de sementes das espécies autóctones.  

viii. Deve garantir que a progressão da máquina nas ações de decapagem se faz sempre em terreno 

já anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre 

a mesma, evitando a desestruturação do solo vivo.  

ix. Não deve ser realizada com recurso a máquinas de rastos de forma a não destruir a estrutura e 

a qualidade da terra viva por compactação e pulverização.  

x. deve corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, em toda a profundidade do 

horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As 

operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra 

viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais 

inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

xi. Deve ser seguida de deposição da terra viva em pargas, com cerca de 2m de altura, com o topo 

relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de 

forma a manter a sua qualidade. 
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34. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e materiais inertes, a 

utilizar na construção dos novos acessos, enchimento de valas e restantes áreas, assegurar junto 

dos fornecedores que não provêm de áreas ou de stocks contaminadas por espécies vegetais 

exóticas invasoras ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos/sementes das referidas 

espécies para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

35. Respeitar o faseamento das obras de implantação da barragem de Gebelim, adutores e sistemas de 

rega para evitar afetações desnecessárias sobre o coberto vegetal. 

36. Limitar o corte de árvores, principalmente sobreiros e azinheiras, ao estritamente necessário. As 

operações de corte da vegetação devem ser monitorizadas por um técnico florestal. 

37. Dar início aos trabalhos preferencialmente após o período de reprodução da maioria dos animais 

(i.e. após a primavera). 

38. As zonas escarpadas devem ser protegidas de perturbação direta), nomeadamente uma escarpa de 

maior dimensão situada na proximidade do paredão da barragem, dada a sua relevância para a 

fauna rupícola. Esta escarpa deverá ser evidenciada em cartografia a escala adequada e delimitados 

os respetivos limites no terreno, sinalizada, de modo a explicitamente impedir a sua afetação 

durante os trabalhos da obra. 

39. Proceder à realização de movimentações de terra em época seca, sempre que possível, com recurso 

a regas periódicas nas áreas afetadas, para evitar a dispersão de poeiras. 

40. Promover a estabilidade dos taludes durante a execução das operações de desmatação, 

desarborização e movimentação de terras. 

41. Armazenar adequadamente os materiais provenientes de movimentações de terra e 

suficientemente afastados dos ecossistemas aquáticos e linhas de água, de modo a minimizar o 

transporte de sólidos. 

42. Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística deverão 

obrigatoriamente provir de populações locais e em perfeitas condições fitossanitárias. Assim, quer 

estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem certificada. 

43. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o 

uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação 

genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 

44. Garantir a manutenção de um caudal ecológico durante a fase de obra, devendo para o caso ser 

considerado um dispositivo hidráulico apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de obra, 

quer durante a fase de enchimento (até que seja atingida a cota da tomada de água definitiva para 

o caudal ecológico). 

45. Evitar a desmatação acima da cota do NPA da albufeira e compactação excessiva na área do leito 

de cheia. 

46. Remover o material lenhoso originado pelas operações de desmatação e desarborização, evitando 

a deposição no leito da futura albufeira. 

47. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade, devendo ser 

tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes. 

48. Armazenar os materiais provenientes de movimentações de terra suficientemente afastados dos 

ecossistemas aquáticos e linhas de água, de modo a minimizar o transporte de sólidos. 
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49. Restringir a circulação de máquinas e equipamentos com velocidade controlada e acesso a zonas 

previamente delimitadas e afetas à área de construção e assegurar o seu parqueamento em local 

devidamente apropriado com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de 

derrame. 

50. Criar pontos de apoio, com materiais absorventes, destinados a serem utilizados para conter 

fugas/derrames que possam ocorrer, nas frentes de obra. 

51. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento em contentor no estaleiro até se proceder ao seu envio para destino final 

adequado ou recolha por operador licenciado. 

52. A instalação do canal de adução nas travessias de cursos de água deverá ser efetuada no período 

de estiagem e as condições naturais do leito e margens repostas após conclusão dos trabalhos. 

53. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 

a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte sólido. 

54. Equacionar a utilização da pedra da região para beneficiação dos acessos existentes procedendo-se 

à sua colocação como camada de desgaste, com vista a contribuir para a redução dos níveis de 

reflexão de luz e do nível de poeiras com a circulação na Fase de Exploração. 

55. 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. 

56. Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando nela forem 

vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação 

e a ressuspensão de poeiras. 

57. Garantir que os equipamentos a utilizar na execução da obra:  

i. respeitam as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas e ruído; 

ii. são sujeitos a manutenção periódica, assegurando o cumprimento das normas relativas à 

emissão de poluentes atmosféricos e ruído; 

iii. são substituídos os componentes dos equipamentos que se mostrem ruidosos. 

 

58. Considerar a emissão sonora/potência sonora na escolha dos equipamentos. 

59. Circunscrever o período dos trabalhos estritamente ao período diurno, entre as 08-20H, de dias 

úteis. 

60. Efetuar a eventual utilização de explosivos exclusivamente no período diurno e em dias úteis, 

cumprindo os requisitos da sua utilização e respetivos sistemas de aviso e alarme previstos (avisos 

sonoros e/ou placas avisadoras). As populações da envolvente devem ser previamente avisadas das 

detonações. 

61. Efetuar a monitorização de ruído nos locais mais sensíveis durante a obra. 

62. Cumprir os procedimentos de operação e manutenção dos equipamentos ruidosos que sejam 

utilizados nos trabalhos, efetuando revisões periódicas aos veículos e maquinaria de forma a 
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verificar as suas condições de funcionamento e, consequentemente evitar que os seus níveis de 

potência sonora admissíveis sejam violados, de modo a evitar perturbação para a fauna. 

63. No caso de existência de queixas, durante a fase de obra, deve proceder-se à identificação da 

atividade potenciadora da queixa e, posteriormente, implementada a medida / ação mais adequada 

para minimização do impacte, a qual deverá ser comunicada à Autoridade de AIA. 

64. 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. 

65. 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. 

66. 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. 

67. Procura local de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a esta fase da 

obra, quando viável. 

68. Assegurar o restabelecimento de caminhos e acessos a propriedades agrícolas e florestais no 

perímetro afetado pela intervenção. 

69. 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. 

70. 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. 

71. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos 

e desmatação. Efetuar o acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os 

revolvimentos de terras vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 

72. Efetuar, após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), a prospeção 

sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas em que este 

apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida. 

73. Efetuar o acompanhamento arqueológico de modo efetivo continuado e direto por um arqueólogo, 

em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais mas simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão 

determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). 

74. Sempre que existam duas ou mais máquinas de remoção de terras a trabalhar ao mesmo tempo e 

no espaço de mais de 20 m entre ambas, deverá existir um segundo arqueólogo de forma a 

assegurar o trabalho de acompanhamento. 

75. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos durante o acompanhamento nas áreas de 

intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão 

competente da tutela do património cultural e demais autoridades, em conformidade com as 

disposições legais em vigor. Esta situação poderá determinar a adoção de medidas de minimização 

complementares pelo que deverá ser apresentada uma Nota Técnica com a descrição, avaliação do 

impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar. Deve ser tido em consideração 
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que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma 

irreversível deverão ser integralmente escavados. 

76. Efetuar a sinalização e vedação com recurso a fita sinalizadora da Ocorrência Patrimonial 2, quando 

aplicável com afetação indireta para que não sofra nenhum tipo de afetação direta pela circulação 

de pessoas e maquinaria. Deverá ser efetuado o respetivo levantamento gráfico e fotográfico 

exaustivo. 

77. Realizar a prospeção sistemática de toda a área de afetação da Ocorrência Patrimonial 1 antes e 

depois de se proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos 

solos removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos 

de terras vegetais. Realização de memória descritiva da Ocorrência e descrição gráfica. 

78. Em complemento da prospeção sistemática da área a ser convertida em regadio, efetuar a 

prospeção seletiva das áreas que anteriormente não foram prospetadas ou apresentaram 

visibilidade reduzida ou nula. 

79. Elaborar Relatórios de Progresso / Notas Técnicas, sempre que necessário e/ou solicitado. 

80. Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o 

proponente assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos 

Arqueológicos resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo 

de um ano. 

81. Executar os diversos planos e projetos aprovados: Projeto de Integração Paisagística (PIP) da 

Barragem e Albufeira de Gebelim e Estação de Filtragem”, Plano de Gestão de Espécies Exóticas e 
Invasoras (PGEEI) e Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). A implementação dos 

referidos planos e projetos deve ser acompanhada, preferencialmente, pelos especialistas que 

procederam à sua elaboração, devendo estes estar reconhecidos nos referidos planos, em todas as 

fases de desenvolvimento da obra e exploração. 

 

FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

82. Assegurar, após conclusão dos trabalhos de construção, que todos os locais do estaleiro, zonas de 

trabalho e parque de materiais são limpos e removidos todos os materiais não necessários, 

efetuando a reposição das condições existentes antes do início das obras. 

83. Descompactar com recurso a meios mecânicos as áreas das estruturas temporárias de apoio à 

construção, incluindo zonas de circulação de maquinaria e criar condições para o rápido 

restabelecimento da vegetação pré-existente mediante sementeira de misturas de espécies 

herbáceas pratenses e plantação de espécies arbustivas autóctones. 

84. Renaturalizar as áreas dos acessos provisórios e os estaleiros e demais áreas desmanteladas com 

base num Projeto de Reabilitação Ambiental e Integração e Paisagística, logo que concluída a fase 

de construção. Todas as plantas autóctones da galeria ripícola usadas em contexto de integração 

paisagística deverão obrigatoriamente ter proveniência local. Assim, quer estacas ou sementes, 

quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem certificada. Deve excluir-se, em 

absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou 

clones comerciais. 
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FASE DE EXPLORAÇÃO 

85. Aplicar o regime de caudais ecológicos que seja estabelecido no contrato de concessão de utilização 

dos recursos hídricos, o qual será também aplicável à fase e enchimento da albufeira. Garantindo, 

assim, a manutenção do caudal ecológico ao longo de todo o ano, com particular relevância na 

época de estio. 

86. Assegurar a manutenção regular das margens da albufeira, procedendo à execução de operações 

que venham a ser necessárias. Proceder ao controlo da vegetação exótica e/ou invasora, caso se 

venha a instalar nas áreas envolventes à albufeira. 

87. Promover a implantação das medidas de integração paisagística preconizadas. 

88. Elaborar um plano de segurança de modo a refletir os procedimentos a levar a cabo em caso de 

ocorrência de acidente ou outra situação de emergência com impactes nos recursos hídricos. 

89. Ponderar a instalação de um sistema de automação e telegestão, para gestão e controlo do uso da 

água. 

90. Adequar os procedimentos na rega por gravidade, no sentido de otimizar o volume de água utilizado 

pelas plantas. 

91. Assegurar boas práticas agrícolas na gestão das zonas de regadio de modo a reduzir a carga de 

agroquímicos utilizar os fertilizantes e pesticidas de forma controlada e devidamente sustentada. 

92. Dinamizar ações de sensibilização junto da comunidade regante, no sentido de promover o 

abandono do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas. 

93. Efetuar a sensibilização ambiental dos agricultores para a conservação das linhas de água e galerias 

ripícolas que atravessam as parcelas agrícolas. 

94. Manter as culturas existentes, que têm resiliência face à escassez de água. 

95. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo 

indispensável. 

96. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos 

fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação. 

97. Manter, sempre que possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, 

nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades. 

98. Reduzir os efeitos de erosão minorando as intervenções no solo na época das chuvas, bem como 

adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes de risco de erosão.  

99. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas em zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.  

100. Aplicar os resíduos das culturas na própria exploração, através de trituração, com vantagens do 

ponto de vista ambiental e agronómico. 

101. Evitar a descarga de fundo da barragem da albufeira. 

102. Assegurar a manutenção regular das margens da albufeira, procedendo à execução de operações 

que venham a ser necessárias. 

103. Proceder ao controlo da vegetação exótica e/ou invasora que se venha a instalar nas áreas 

envolventes à albufeira. 
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104. Promover, sempre que possível, a manutenção de faixas de vegetação natural, com cerca de 5 m 

de largura, na orla de propriedades sujeitas a intensificação agrícola. A agricultura deverá seguir as 

regras de boas práticas e deverão promover-se modos de produção sustentáveis e menos 

dependentes de fitofármacos e adubos sintéticos. 

105. Assegurar boas práticas agrícolas na gestão das zonas de regadio. 

106. Assegurar a limpeza e manutenção do descarregador. 

107. Implementar as medidas de gestão e ordenamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres situados 

na envolvente. 

108. Ponderar a valorização socioeconómica da albufeira ao nível das potenciais utilizações em fins 

recreativos e lúdicos, com perfeito respeito pelas condições adequadas para a manutenção dos 

ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 

109. Reduzir os efeitos de erosão minorando as intervenções no solo na época das chuvas, bem como 

adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes de risco de erosão. 

110. Realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais nas áreas 

que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão beneficiários dos blocos de rega. 

111. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas do 

projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização 

atualizada dos elementos patrimoniais. 

112. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam 

alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, deve ser assegurado o acompanhamento 

arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase 

de construção, quando aplicáveis. 

113. Se na fase de exploração forem detetados vestígios arqueológicos inéditos, fica o respetivo 

promotor/beneficiário obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa 

ocorrência, para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de 

minimização a implementar. 

 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

114. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 

contemplando nomeadamente  

i. As ações de desmantelamento e obra, designadamente: 

a. Esvaziamento da albufeira, remoção do aterro e do enrocamento da barragem; 

b. Linha elétrica de alimentação da barragem, posto de comando da barragem e torre de 

tomada de água e outros equipamentos; 

c. Renaturalização de todas as áreas onde o projeto teve intervenção no terreno; 

d. Redistribuição dos sedimentos acumulados no leito da albufeira; 

e. Minimização da erosão nos taludes do leito; 

f. Reconstrução do leito da Ribeira de Gebelim 

ii. O destino a dar a todos os elementos retirados; 

iii. A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno; 

iv. Acompanhamento arqueológico de todas as movimentações do solo; 
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v. Um plano de recuperação final de todas as áreas intervencionadas, privilegiando a utilização de 

espécies locais através da configuração de Projeto de Reabilitação Ambiental e Integração e 

Paisagística.   

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

1. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

Programa de Monitorização de Águas Superficiais a implementar durante a fase de construção 

Durante a fase de construção deverá ser implementado o seguinte programa de monitorização de águas 

superficiais que deverá avaliar o impacte das obras nas massas de água afetadas. 

As campanhas de monitorização começam à data de entrada de início dos trabalhos de construção e 

terminarão na data de entrada de exploração do perímetro de Rega Vilar Chão / Parada. Serão efetuadas 

conforme os procedimentos definidos nos protocolos de amostragem e análise dos respetivos elementos 

biológicos de qualidade, desenvolvidos no âmbito da implementação da Diretiva Quadro da Água (DQA) e 

que podem ser consultados em https://www.apambiente.pt/dqa/index.html. 

Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo terão de ser atualizados de acordo com as normas 

nacionais e internacionais publicadas, nomeadamente a Diretiva 2000/60/CE (transposta para o direito 

nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito 

interno através do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.  

As análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos deverão ser realizadas, preferencialmente, 

em laboratórios acreditados de acordo com a norma de referência NP EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisitos 

gerais de competência para laboratórios de ensaio e calibração, para os métodos analíticos utilizados para 

cada parâmetro na matriz de águas naturais doces. 

Deverão ser tidos em conta os limites de quantificação dos métodos de análise a adotar. Para esse efeito 

deverá ter-se em consideração o disposto no n.º 2, do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de 

junho: o limite de quantificação a adotar deverá ser igual ou inferior a 30% da norma de qualidade 

ambiental e/ou valor paramétrico definido em legislação e/ou limiar definido no âmbito dos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica (consultar documento Critérios para a Classificação das Massas de Água, 

disponível em https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1), adotando-se 

sempre os limites de quantificação mais restritivos. 

As campanhas de monitorização devem ser efetuadas através de recolha manual em recipientes próprios, 

sendo as amostras acondicionadas e transportadas para laboratório devidamente refrigeradas. Os 

equipamentos a utilizar para determinação dos parâmetros “in situ”, devem ser devidamente calibrados 

e em cada dia de amostragem ser verificados, com recurso a soluções padrão e/ou a equipamentos 

primários devidamente calibrados. 

No quadro n.º 4 estão indicadas as estações a implementar pelo concessionário no âmbito deste programa 

de monitorização. Após 3 meses da data do início das obras, o concessionário entrega, ao concedente, um 

relatório com o resultado da visita de campo, com fotografias e a localização exata, através da indicação 

das coordenadas geográficas (ETRS89, em graus decimais e com seis casas decimais), dos locais de 

amostragem que de uma forma indicativa estão apresentados no quadro n.º 4. 

https://www.apambiente.pt/dqa/index.html
https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1
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Quadro n.º 4 - Estações de amostragem a implementar pelo concessionário durante o período de construção 

Código 

Contrato 

de 

Concessão 

Código 

AIA 

Coordenadas ETRS89 
Localização das 

estações 
Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

Estação 01 - 41,436179 -6,920958 

Na ribeira de Gebelim, 

a montante do regolfo 

da futura barragem de 

Gebelim 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola*, 

diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais, 

microbiológicos e 

outros poluentes 

Elementos biológicos: 1x 

ano durante a primavera; 

Elementos 

hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera 

de 2 em 2 anos (começar 

no 1º ano de 

construção); Restantes 

parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, 

primavera e verão 

Estação 02 - 41,436034 -6,893074 

Na ribeira de Vale 

Pereiro, a jusante da 

barragem de Cambas e 

da área de empréstimo 

de terras e antes da 

confluência da ribeira 

de Gebelim 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola*, 

diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais, 

microbiológicos e 

outros poluentes 

Elementos biológicos: 1x 

ano durante a primavera; 

Elementos 

hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera 

de 2 em 2 anos (começar 

no 1º ano de 

construção); Restantes 

parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, 

primavera e verão 

Estação 03 G5 41,434692 -6,893456 

Na ribeira de Gebelim, 

a jusante da futura 

barragem de Gebelim 

e antes da confluência 

com a ribeira de Vale 

Pereiro 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola*, 

diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais, 

microbiológicos e 

outros poluentes 

Elementos biológicos: 2x 

ano uma na primavera e 

outra no final do 

Verão/início do Outono, 

devendo realizar-se uma 

campanha previamente 

ao início dos trabalhos e 

que coincida com um 

destes dois períodos. 

Elementos 

hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera 

de 2 em 2 anos (começar 

no 1º ano de 

construção); Restantes 

parâmetros: 4x ano 
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Código 

Contrato 

de 

Concessão 

Código 

AIA 

Coordenadas ETRS89 
Localização das 

estações 
Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

outono, inverno, 

primavera e verão 

Estação 04 G7 41,343819 -6,919700 

Na ribeira de Zacarias, 

na proximidade da 

futura área de regadio 

de Vilar Chão/Parada 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola, 

diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais, 

microbiológicos e 

outros poluentes 

Elementos biológicos: 1x 

ano durante a primavera; 

Elementos 

hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera 

de 2 em 2 anos (começar 

no 1º ano de 

construção); Restantes 

parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, 

primavera e verão 

Estação 05 - 41,338230 -6,913790 

Na ribeira do Brasil, a 

jusante da futura área 

de regadio de Vilar 

Chão/Parada 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola, 

diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais, 

microbiológicos e 

outros poluentes 

Elementos biológicos: 1x 

ano durante a primavera; 

Elementos 

hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera 

de 2 em 2 anos (começar 

no 1º ano de 

construção); Restantes 

parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, 

primavera e verão 

*- em função dos resultados obtidos, avaliar a pertinência da monitorização da fauna piscícola. 

Nota: A designação de primavera é indicativa, entendendo-se que a monitorização não deve ser realizada quando se verifiquem caudais demasiado elevados, nem 

quando se verifiquem caudais demasiado reduzidos. Como guia geralmente refere-se o período entre março-maio para rios de menor caudal (e eventualmente 

temporários ou intermitentes) e abril-junho para rios de caudal mais elevado (e geralmente permanentes). No entanto o período ótimo de amostragem deve ser 

avaliado em cada ano pela equipa responsável pela monitorização, já que depende dos níveis de precipitação anual. Deste modo pode acontecer que em determinados  

 

Para além das estações acima identificadas o concessionário obriga-se a monitorizar as captações e 

descargas licenciadas de atividades de construção e implantação do Perímetro de Rega de Vilar Chão / 

Parada de acordo com as autorizações correspondentes. 

Os parâmetros a analisar estão definidos nos dois quadros seguintes (n.º 5 e n.º 6) 

Quadro n.º 5 - Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais, microbiológicos e outros poluentes a analisar nas 

estações acima definidas  
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Elementos Físico-químicos Gerais 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

  Condições meteorológicas   

Condições Térmicas Temperatura ºC 

Condições de Oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg/L O2 

Saturação de Oxigénio % sat O2 

CBO5 mg/L O2 

Carbono Orgânico Total mg/L C 

Salinidade Condutividade a 20ºC µS/cm a 20ºC 

Transparência 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Turvação NTU 

Estado de Acidificação 

pH Escala de Sorensen 

Alcalinidade Total mg/L CaCO3 

Dureza Total mg/L CaCO3 

Condições relativas aos Nutrientes 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 

Amoníaco mg/L NH3 

Azoto Total mg/L 

Nitrato mg/L NO3 

Nitrito mg/L NO2 

Fósforo Total mg/L P 

Fosfato (Ortofosfato) mg/L PO4 

Parâmetros Microbiológicos 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

Microbiologia 

Escherichia coli n.º/100 mL 

Enterococos intestinais n.º/100 mL 

Coliformes totais 

n.º/100 mL 

 

Outros poluentes 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

Outros poluentes Hidrocarbonetos Totais mg/L 
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Quadro n.º 6 - Indicação dos elementos de qualidade biológica e hidromorfológicos a analisar nas estações 

acima definidas 

Elementos Biológicos 

Descrição Unidades Indicador 

Fitobentos - Diatomáceas Composição e abundância IPS - Índice de Poluossensibilidade Específica 

Invertebrados Bentónicos Composição e abundância IPtIN - Índice Português de Invertebrados Norte 

Fauna Piscícola 
Composição, abundância e estrutura etária 

(dimensões) 

F-IBIP – Índice  Piscícola de Integridade Biótica para 

Rios Vadeáveis de Portugal Continental  

 

 

 

 

 

Elementos Hidromorfológicos 

Descrição Unidades Indicador 

Hidrologia Caudais e Condições de Escoamento   

Continuidade do rio e Condições 

Morfológicas 

Variação da profundidade e largura, Estrutura 

e substrato do leito, Estrutura da zona 

ripícola 

River Habitat Survey (índices HQA e HMS) 

 

Os resultados do programa de monitorização serão enviados em formato digital para o concedente com 

uma periodicidade trimestral, de acordo com a estrutura indicada nos quadros n.º 7 e 8. 

 

Quadro n.º 7 - Modelo de entrega dos dados pelo concessionário relativos ao programa de monitorização 

implementado 

Contrato Concessão n.º  …. 

Recolha de amostras por:                                      Laboratório de análise: …… 

Aproveitamento Hidroagrícola de…….       Código da MA …….    Estação de amostragem …..   – ano de 20… 

Curso de água: ….                                           Long:            e Lat:           (coordenadas geográficas ETRS 89, em graus decimais, seis casas decimais) 

Data Hora 
Condições 

meteorológicas 

Método 

analítico 

Limite de 

quantificação Transparência 

Temperatura pH OD … 

    (ºC)   (mg/L O2) … 
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Quadro n.º 8 - Modelo de entrega dos dados pelo concessionário relativos à composição e abundância de 

Invertebrados Bentónicos, Diatomáceas e Fauna Piscícola 

Invertebrados Bentónicos 

Contrato Concessão n.º  …. 

Recolha de amostras por:                                      Laboratório de análise: …… 

Aproveitamento Hidroagrícola de…….       Código da MA …….    Estação de amostragem …..   – ano de 20… 

Curso de água: ….                     Long:            e Lat:           (coordenadas geográficas ETRS 89, em graus decimais, seis casas decimais) 

Data de amostragem: …………                  Hora de amostragem: ………………… 

Taxon N.º indivíduos 

    

    

 

 

Diatomáceas 

Contrato Concessão n.º  …. 

Recolha de amostras por:                                      Laboratório de análise: …… 

Aproveitamento Hidroagrícola de…….       Código da MA …….    Estação de amostragem …..   – ano de 20… 

Curso de água: ….                      Long:            e Lat:           (coordenadas geográficas ETRS 89, em graus decimais, seis casas decimais) 

Data de amostragem: …………                  Hora de amostragem: …………………           

Taxon N.º de valvas 

    

    

N.º Total de valvas   
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Fauna Piscícola 

Contrato Concessão n.º  …. 

Recolha de amostras por:                                      Laboratório de análise: …… 

Aproveitamento Hidroagrícola de…….       Código da MA …….    Estação de amostragem …..   – ano de 20… 

Curso de água: ….                   Long:            e Lat:           (coordenadas geográficas ETRS 89, em graus decimais, seis casas decimais) 

Data de amostragem: …………                  Hora de amostragem: …………………            

Área de pesca elétrica: ……. m2       Tempo de pesca elétrica: …..     minutos 

Caso tenham sido utilizadas redes: Tempo de pesca: …….  horas 

Nota: Caso tenham sido utilizadas redes os indivíduos capturados por este meio devem ser distinguidos dos capturados com recurso a 

pesca elétrica, 

Taxon 
Comp. Total (mm) 

Indivíduo 1 

Comp. Total (mm) 

Indivíduo 2 

Comp. Total (mm) 

Indivíduo 3 

Comp. Total (mm) Indivíduo 

… 

          

          

 

Para além da informação que consta deste último quadro (n.º 8), deverá também ser remetida a 

informação acessória que é recolhida no âmbito dos programas de monitorização e que consta dos 

protocolos de amostragem definidos no âmbito da implementação da DQA. 

Da aplicação do método RHS, no âmbito da monitorização dos elementos hidromorfológicos devem ser 

enviados os elementos de acordo com o manual de amostragem. Os restantes parâmetros da 

monitorização dos elementos hidromorfológicos devem também ser remetidos ao concedente. 

No final de cada ciclo anual de amostragens (abrangendo as quatro estações do ano), o concessionário 

entrega ao concedente um relatório com a análise dos dados obtidos, tendo por base os Critérios para a 

Classificação das Massas de Água (disponível em https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-

regiao-hidrografica-1) e legislação em vigor, bem como deverá efetuar uma avaliação temporal dos 

resultados obtidos face aos valores obtidos na situação de referência e nas campanhas da fase de 

construção transatas. 

Para os elementos de qualidade para os quais não se encontrem ainda definidos oficialmente indicadores, 

poderão ser utilizados aqueles que forem cientificamente considerados como os mais adequados e, desde 

que referidos na bibliografia da especialidade, mantendo, preferencialmente, os indicadores já utilizados 

em fase de AIA. No final de cada ciclo anual de amostragens e caso tenham sido definidos, oficialmente, 

novos indicadores, o concedente informará o concessionário, que passará a utilizar estes indicadores na 

análise do ciclo anual seguinte. 

 

 

 

https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1
https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1
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2. Programa de Programas de autocontrolo dos volumes captados, de monitorização da 

qualidade da água e de avaliação do regime de caudais ecológicos a implementar na fase de 

exploração 

Os programas de autocontrolo dos volumes captados, de monitorização da qualidade da água e de 

avaliação do regime de caudais ecológicos serão implementados após a assinatura do contrato de 

concessão. 

Na fase de exploração o programa de monitorização funcionará como programa de autocontrole e 

permitirá obter informação necessária para otimizar as medidas de mitigação de modo a atingir o Bom 

Estado nos troços de rio a montante da albufeira e o Bom Potencial Ecológico na albufeira e troços de rio 

a jusante, de acordo com os objetivos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 

77/2006, de 30 de março. De realçar que, entre outros objetivos, este programa de monitorização 

permitirá otimizar o regime de caudal ecológico 

Todos os resultados dos programas de autocontrolo e programa de monitorização serão enviados à 

concedente, em formato digital editável (*.xls) para o endereço eletrónico arhn.trh@apambiente.pt, com 

uma periodicidade trimestral de acordo com as estruturas indicadas nas tabelas seguintes. Os dados 

devem ser remetidos à concedente no mês imediatamente a seguir ao trimestre a que se reportam. 

Quando solicitado a concessionária deve introduzir estes dados no sistema de informação dos títulos de 

utilização dos recursos hídricos, conforme orientação da Concedente. 

Quando o Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb) estiver operacional, a 

Concessionária terá de introduzir diretamente os dados neste sistema, ou noutro que a Concedente venha 

a definir. 

Os princípios definidos para o programa de monitorização poderão ser objeto de revisão durante a sua 

vigência, sempre que exista evolução das necessidades das utilizações ora existentes, concessão de novos 

títulos de utilização ou ainda melhoria do conhecimento dos impactos da exploração sobre o estado 

quantitativo, químico e ecológico das massas de água influenciadas pela albufeira. 

 

A – Programa de autocontrolo 

A concessionária fica obrigada a instalar equipamentos de controlo para medição de caudal com 

totalizador na captação de água na albufeira de Gebelim. 

Serão enviados à concedente os dados relativos aos volumes mensais captados e à cota da albufeira 

medida no último dia do mês a que se reportam. O total anual só será calculado no último trimestre do 

ano, de acordo com a estrutura indicada no quadro n.º 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arhn.trh@apambiente.pt
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Quadro n.º 9 - Modelo de entrega dos dados respeitantes aos níveis de água e volumes de água captados 

 

 

De igual forma, deverão ser enviados à concedente, anualmente e quando terminada a época de rega (até 

ao prazo máximo do final do respetivo ano civil), os dados relativos às áreas regadas e às culturas 

praticadas, de acordo com o quadro n.º 10. 

 

Quadro n.º 10 - Modelo de entrega dos dados relativos às culturas praticadas no Perímetro de Rega de Vilar 

Chão/Parada 

Origem de água 
Bloco/Perímetro de 

rega 
Área regada (ha) 

Principais 

Culturas 

Dotação média anual 

(m3/ha) 

Principais métodos de 

rega 

            

 

B. Programa de monitorização do estado da água  

As campanhas de monitorização têm início à data de entrada de exploração do aproveitamento 

hidroagrícola. Serão efetuadas conforme os procedimentos definidos nos protocolos de amostragem e 

análise dos respetivos elementos biológicos de qualidade, desenvolvidos no âmbito da implementação da 

DQA e que podem ser consultados em https://www.apambiente.pt/dqa/index.html. 

Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo terão de ser atualizados de acordo com as normas 

nacionais e internacionais publicadas, nomeadamente a Diretiva 2000/60/CE (transposta para o direito 

nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito 

interno através do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.  

As análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos deverão ser realizadas, preferencialmente, 

em laboratórios acreditados de acordo com a norma de referência NP EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisitos 

gerais de competência para laboratórios de ensaio e calibração, para os métodos analíticos utilizados para 

cada parâmetro na matriz de águas naturais doces. 

Deverá ser tido em atenção os limites de quantificação dos métodos de análise a adotar. Para esse efeito 

deverá ter-se em consideração o disposto no n.º 2, do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de 

junho: o limite de quantificação a adotar deverá ser igual ou inferior a 30% da norma de qualidade 

ambiental e/ou valor paramétrico definido em legislação e/ou limiar definido no âmbito dos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica (consultar documento Critérios para a Classificação das Massas de Água, 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total 

Anual

Volume 

captado (m3)

Volume 

armazenado 

(hm3)

Cota (m)

Contrato Concessão n.º ……
Captação de 

água da 

barragem de 

Gebelim

Ano de …

https://www.apambiente.pt/dqa/index.html
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disponível em https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1), adotando-se 

sempre os limites de quantificação mais restritivos. 

As campanhas de monitorização devem ser efetuadas através de recolha manual em recipientes próprios, 

sendo as amostras acondicionadas e transportadas para laboratório devidamente refrigeradas. Os 

equipamentos a utilizar para determinação dos parâmetros “in situ”, devem ser devidamente calibrados 

e em cada dia de amostragem serem verificados, com recurso a soluções padrão ou a equipamentos 

primários devidamente calibrados. 

 

B1. Programa de monitorização das linhas de água a montante e jusante da barragem 

No quadro n.º 11 estão indicadas as estações a monitorizar pelo concessionário no âmbito do programa 

de monitorização das linhas de água a montante e jusante da barragem. Os parâmetros a analisar estão 

definidos nos quadros n.º 12 e 13. Os resultados do programa de monitorização serão enviados em 

formato digital para o concedente com uma periodicidade trimestral, de acordo com a estrutura indicada 

nas nos quadros 4 e 5.  

Quadro n.º 11 - Estações de amostragem a monitorizar pelo concessionário nas linhas de água a montante e 
jusante da barragem durante o período de exploração 

Código 

Contrato de 

Concessão 

Código 

AIA 

Coordenadas ETRS89 
Localização das 

estações 
Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

Estação 01 - 41,436179 -6,920958 

Na ribeira de 

Gebelim, a 

montante do 

regolfo da futura 

barragem de 

Gebelim 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola*, diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais 

Elementos biológicos: 1x ano 

durante a primavera (durante os 

primeiros 6 anos e posteriormente 

de 6 em 6 anos); 

 Elementos hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera (1º ou 2º 

ano, 4º ano e 6º ano e 

posteriormente de 6 em 6 anos)  

Restantes parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, primavera e verão 

(durante os primeiros 6 anos e 

posteriormente de 6 em 6 anos) 

Estação 03 G5 41,434692 -6,893456 

Na ribeira de 

Gebelim, a 

jusante da 

futura barragem 

de Gebelim e 

antes da 

confluência com 

a ribeira de Vale 

Pereiro 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola*, diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais 

Elementos biológicos: 1x ano 

durante a primavera (durante os 

primeiros 6 anos e posteriormente 

de 6 em 6 anos); 

 Elementos hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera (1º ou 2º 

ano, 4º ano e 6º ano e 

posteriormente de 6 em 6 anos)  

Restantes parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, primavera e verão 

https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1
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Código 

Contrato de 

Concessão 

Código 

AIA 

Coordenadas ETRS89 
Localização das 

estações 
Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

(durante os primeiros 6 anos e 

posteriormente de 6 em 6 anos) 

Estação 04 G7 41,343819 -6,919700 

Na ribeira de 

Zacarias, na 

proximidade da 

futura área de 

regadio de Vilar 

Chão /Parada 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola, diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais 

Elementos biológicos: 1x ano 

durante a primavera (durante os 

primeiros 6 anos e posteriormente 

de 6 em 6 anos); 

 Elementos hidromorfológicos: 1x 

ano durante a primavera (1º ou 2º 

ano, 4º ano e 6º ano e 

posteriormente de 6 em 6 anos)  

Restantes parâmetros: 4x ano 

outono, inverno, primavera e verão 

(durante os primeiros 6 anos e 

posteriormente de 6 em 6 anos) 

*- em função dos resultados obtidos, avaliar a pertinência da monitorização da fauna piscícola. 

Nota: A designação de primavera é indicativa, entendendo-se que a monitorização não deve ser realizada quando se verifiquem caudais 

demasiado elevados, nem quando se verifiquem caudais demasiado reduzidos. Como guia geralmente refere-se o período entre março-maio para 

rios de menor caudal (e eventualmente temporários ou intermitentes) e abril-junho para rios de caudal mais elevado (e geralmente permanentes). 

No entanto o período ótimo de amostragem deve ser avaliado em cada ano pela equipa responsável pela monitorização, já que depende dos 

níveis de precipitação anual. Deste modo pode acontecer que em determinados anos a monitorização tenha que ser antecipada (anos secos) ou 

adiada (anos húmidos).  

 

Quadro n.º 12 - Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais a analisar nas estações definidas no quadro 11 

Elementos Físico-químicos Gerais 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

  Condições meteorológicas   

Condições Térmicas Temperatura ºC 

Condições de Oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg/L O2 

Saturação de Oxigénio % sat O2 

CBO5 mg/L O2 

Carbono Orgânico Total mg/L C 

Salinidade Condutividade a 20ºC µS/cm a 20ºC 

Transparência 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Turvação NTU 

Estado de Acidificação pH Escala de Sorensen 
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Elementos Físico-químicos Gerais 

Alcalinidade Total mg/L CaCO3 

Dureza Total mg/L CaCO3 

Condições relativas aos Nutrientes 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 

Amoníaco mg/L NH3 

Azoto Total mg/L 

Nitrato mg/L NO3 

Nitrito mg/L NO2 

Fósforo Total mg/L P 

Fosfato (Ortofosfato) mg/L PO4 

 

Quadro n.º 13 - Indicação dos elementos de qualidade biológica e hidromorfológicos a analisar nas estações definidas no 

quadro 11 

Elementos Biológicos 

Descrição Unidades Indicador 

Fitobentos - Diatomáceas Composição e abundância IPS - Índice de Poluossensibilidade Específica 

Invertebrados Bentónicos Composição e abundância IPtIN - Índice Português de Invertebrados Norte 

Fauna Piscícola 
Composição, abundância e estrutura etária 

(dimensões) 

F-IBIP – Índice  Piscícola de Integridade Biótica para 

Rios Vadeáveis de Portugal Continental 

   

Elementos Hidromorfológicos 

Descrição Unidades Indicador 

Hidrologia Caudais e Condições de Escoamento   

Continuidade do rio e Condições 

Morfológicas 

Variação da profundidade e largura, Estrutura 

e substrato do leito, Estrutura da zona ripícola 
River Habitat Survey (índices HQA e HMS) 
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B2. Programa de monitorização da barragem de Gebelim 

No quadro 14 está indicada a estação a implementar pelo concessionário no âmbito do programa de 

monitorização da albufeira de Gebelim. Os parâmetros a analisar estão definidos no quadro 15. Os 

resultados do programa de monitorização serão enviados em formato digital para o concedente com uma 

periodicidade trimestral, de acordo com a estrutura indicada no quadro n.º 7. 

 
Quadro n.º 14 - Estação de amostragem a monitorizar pelo concessionário na albufeira de Gebelim 

Código 

Contrato 

de 

Concessão 

Código 

RECAPE 

(AIA) 

Coordenadas ETRS89 

Localização das estações Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

Estação 06 - A definir A definir 
Albufeira de Gebelim (origem 

da água) 

Elementos físico-

químicos gerais e 

clorofila a 

4x ano outono, inverno, 

primavera e verão (durante os 

primeiros 6 anos e 

posteriormente de 3 em 3 

anos) 

 

Quadro n.º 15 - Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais e clorofila a analisar nas estações definidas no quadro 14 

 

Elementos Físico-químicos Gerais 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

  Condições meteorológicas   

Condições Térmicas Temperatura ºC 

Condições de Oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg/L O2 

Saturação de Oxigénio % sat O2 

CBO5 mg/L O2 

Carbono Orgânico Total mg/L C 

Salinidade Condutividade a 20ºC µS/cm a 20ºC 

Transparência 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Turvação NTU 

Estado de Acidificação 

pH Escala de Sorensen 

Alcalinidade Total mg/L CaCO3 

Dureza Total mg/L CaCO3 

Condições relativas aos Nutrientes 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 

Amoníaco mg/L NH3 

Azoto Total mg/L 
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Elementos Físico-químicos Gerais 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

Nitrato mg/L NO3 

Nitrito mg/L NO2 

Fósforo Total mg/L P 

Fosfato (Ortofosfato) mg/L PO4 

Biologia 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

Biologia Clorofila a µg/L 

 

B3. Programa de monitorização do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão/Parada 

No quadro n.º 16 está indicada a estação a monitorizar pelo concessionário no âmbito do programa de 

monitorização do AH de Vilar Chão/Parada. Os parâmetros a analisar estão definidos na Tabela 17 e 18. 

Os resultados do programa de monitorização serão enviados em formato digital para o concedente com 

uma periodicidade trimestral, de acordo com a estrutura indicada nos quadros n.º 4 e n.º 5. 

Quadro n.º 16 – Estação de amostragem a monitorizar pelo concessionário no âmbito do PM do AH de Vilar Chão/Parada 

Código 

Contrato de 

Concessão 

Código 

AIA 

Coordenadas ETRS89 

Localização das estações Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

Estação 05 - 41,338230 -6,913790 

Na ribeira do Brasil, a jusante 

da futura área de regadio de 

Vilar Chão/Parada 

Invertebrados 

bentónicos, fauna 

piscícola, diatomáceas; 

Elementos 

hidromorfológicos; 

Elementos físico-

químicos gerais e outros 

poluentes 

Elementos biológicos: 1x ano 

durante a primavera (durante 

os primeiros 6 anos e 

posteriormente de 6 em 6 

anos); 

 Elementos 

hidromorfológicos: 1x ano 

durante a primavera (1º ou 2º 

ano, 4º ano e 6º ano e 

posteriormente de 6 em 6 

anos); 

Elementos físico-químicos 

gerais: 4x ano outono, 

inverno, primavera e verão 

(durante os primeiros 6 anos e 

posteriormente de 3 em 3 

anos); 

Outros poluentes: 2x ano 

outono e primavera (durante 

os primeiros 6 anos e 
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Código 

Contrato de 

Concessão 

Código 

AIA 

Coordenadas ETRS89 

Localização das estações Elementos Frequência 

Latitude Longitude 

posteriormente de 3 em 3 

anos); 

Nota: A designação de primavera é indicativa, entendendo-se que a monitorização não deve ser realizada quando se verifiquem caudais demasiado elevados, nem 

quando se verifiquem caudais demasiado reduzidos. Como guia geralmente refere-se o período entre março-maio para rios de menor caudal (e eventualmente 

temporários ou intermitentes) e abril-junho para rios de caudal mais elevado (e geralmente permanentes). No entanto o período ótimo de amostragem deve ser 

avaliado em cada ano pela equipa responsável pela monitorização, já que depende dos níveis de precipitação anual. Deste modo pode acontecer que em determinados 

anos a monitorização tenha que ser antecipada (anos secos) ou adiada (anos húmidos).  

 

Quadro n.º 17 –  Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais e outros poluentes a analisar nas estações definidas no quadro 16 

Elementos Físico-químicos Gerais 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

  Condições meteorológicas   

Condições Térmicas Temperatura ºC 

Condições de Oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg/L O2 

Saturação de Oxigénio % sat O2 

CBO5 mg/L O2 

Carbono Orgânico Total mg/L C 

Salinidade Condutividade a 20ºC µS/cm a 20ºC 

Transparência 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Turvação NTU 

Estado de Acidificação 

pH Escala de Sorensen 

Alcalinidade Total mg/L CaCO3 

Dureza Total mg/L CaCO3 

Condições relativas aos Nutrientes 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 

Amoníaco mg/L NH3 

Azoto Total mg/L 

Nitrato mg/L NO3 

Nitrito mg/L NO2 

Fósforo Total mg/L P 
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Fosfato (Ortofosfato) mg/L PO4 

Outros poluentes 

DQA Valências Parâmetros Unidades 

Outros poluentes Pesticidas/Substâncias individuais* µg/L 

Salinidade (SAR) 

Sódio mg/L Na 

Cálcio mg/L Ca 

Magnésio mg/L Mg 

*- De acordo com os pesticidas especificamente utilizados 

A monitorização dos pesticidas deve ser efetuadas duas vezes no ano: no início do período húmido após 

as primeiras chuvas e no período de um mês após o início da aplicação. A monitorização dos metais é 

efetuada na primavera e outono. 

A pesquisa de pesticidas, específicos para a região do AH, deve-se à aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos nas atividades agrícolas. A monitorização da salinidade, através do indicador SAR 

(Relação de Absorção de sódio), tem como objetivo a prevenção da salinização dos solos agrícolas.  

 

Quadro n.º 18 Indicação dos elementos de qualidade biológica e hidromorfológicos a analisar nas estações 
definidas no quadro 11 

Elementos Biológicos 

Descrição Unidades Indicador 

Fitobentos - Diatomáceas Composição e abundância IPS - Índice de Poluossensibilidade Específica 

Invertebrados Bentónicos Composição e abundância IPtIN - Índice Português de Invertebrados Norte 

Fauna Piscícola 
Composição, abundância e estrutura etária 

(dimensões) 

F-IBIP – Índice  Piscícola de Integridade Biótica para 

Rios Vadeáveis de Portugal Continental  

   

Elementos Hidromorfológicos 

Descrição Unidades Indicador 

Hidrologia Caudais e Condições de Escoamento   

Continuidade do rio e Condições 

Morfológicas 

Variação da profundidade e largura, Estrutura 

e substrato do leito, Estrutura da zona ripícola 
River Habitat Survey (índices HQA e HMS) 
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C. Programa de monitorização para avaliação da eficácia do regime de caudais ecológicos (RCE) 

A definição do Regime de Caudais Ecológicos tem como objetivo que a massa de água a jusante de 

barragens atinja o bom estado/potencial ecológico e que este se mantenha, de acordo com o objetivos da 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. Caso se verifique que 

o estado/potencial ecológico não é atingido, o RCE será ajustado pelo concedente, desde que tal facto 

possa ser diretamente e exclusivamente imputado à existência da barragem de Gebelim. 

As estações a monitorizar deverão ser, preferencialmente, coincidentes com as estações de monitorizadas 

na fase de construção. No primeiro ano de entrada em exploração devem ser enviadas ao concedente as 

coordenadas geográficas (ETRS89, em graus decimais e com seis casas decimais), das estações de 

monitorização para avaliação da eficácia do RCE. 

As características do programa de monitorização a implementar para avaliação do RCE encontram-se 

definidas no quadro seguinte (n.º 19). 

Quadro n.º 19 - Programa de Monitorização para avaliar a eficácia do RCE definido 

Período Programa de Monitorização 

Nos 2 primeiros anos após o início de 

exploração, deve o concessionário 

      Definir no troço do curso de água a jusante da barragem de Gebelim, considerado fortemente modificado, no 

mínimo 2 locais de amostragem.  

      Inventariar e caracterizar os habitats aquáticos no referido troço do curso de água a jusante;  

      Medir com registo em contínuo os caudais ecológicos lançados;  

      Realizar uma campanha de amostragem anual, durante a primavera, de invertebrados bentónicos e fauna 

piscícola em secções representativas e/ou críticas dos habitats existentes no troço do curso de água a jusante, nos 

locais de amostragem definidos;  

      Realizar campanhas de amostragem trimestrais dos elementos fisico-químicos referidos na Tabela 9, coincidindo 

a amostragem da primavera com as amostragens biológicas de invertebrados bentónicos e fauna piscícola; 

      Caracterizar, durante a primavera, as comunidades potenciais de invertebrados bentónicos e fauna piscícola, 

recorrendo a um local de amostragem a montante da barragem do AH em causa, tendo em conta a Tipologia de Rios 

em Portugal Continental no âmbito da aplicação da DQA. Se necessário recorrer a afluentes do curso de água onde 

se localiza a barragem.  

      Utilizar os Protocolos de Amostragem e Análise para os invertebrados bentónicos e fauna piscícola 

desenvolvidos no âmbito da implementação da DQA e em vigor; 

Apenas num ano deste período (1º ano ou 2º ano) deve ainda:  

      Caracterizar, nos finais da primavera/início do verão, a estrutura e composição da galeria ripícola e do seu estado 

de conservação;  

      Caracterizar, na primavera, a morfologia do troço do curso de água fortemente modificado a jusante, 

nomeadamente, largura e profundidade do leito maior e menor, estrutura e substrato do leito. Devem ser 

consideradas secções transversais representativas do troço (mesohabitat), assim como secções críticas, e efetuado 

o reconhecimento longitudinal do troço em análise;  

      Aplicar o RHS ou a adaptação realizada pela entidade licenciadora. 
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Período Programa de Monitorização 

No final dos 2 anos deverá ser entregue à APA, I.P./ARH do Norte, um relatório com todos os elementos recolhidos e respetiva análise dos mesmos, incluindo o 

registo dos caudais ecológicos lançados, otimizado a localização das estações que será aprovado pela APA, I.P./ARH do Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

Período Programa de Monitorização 

Nos 3º, 4º, 5º e 6º anos, após o início da 

exploração, deve o concessionário: 

      Medir com registo em contínuo os caudais ecológicos lançados. 

      Realizar uma campanha de amostragem anual, durante a primavera de invertebrados bentónicos e fauna 

piscícola nas secções representativas e/ou críticas dos habitats considerados no 1º e no 2º ano, e aprovadas pela 

APA, I.P./ARH do Norte no âmbito do relatório acima referido;  

      Realizar campanhas de amostragem trimestrais dos elementos fisico-químicos referidos na Tabela 9, coincidindo 

a amostragem da primavera com as amostragens biológicas de invertebrados bentónicos e fauna piscícola; 

      Utilizar os Protocolos de Amostragem e Análise para os invertebrados bentónicos e fauna piscícola 

desenvolvidos no âmbito da implementação da DQA e em vigor; 

 

      Aplicar o RHS ou a adaptação realizada pela entidade licenciadora, no 4º e 6º ano; 

      Enviar à APA, I.P./ARH do Norte relatórios anuais com os resultados obtidos, devendo integrar as alterações 

propostas nos programas a desenvolver nos anos seguintes.  

No 7º ano após o início da exploração, deve 

o concessionário: 

 

e 2º anos deste programa;  

 habitats aquáticos no troço de curso de água a jusante considerado 

fortemente modificado; 

nas secções representativas e/ou críticas dos habitats considerados no 3º ao 6º ano, inclusive;  

      Realizar campanhas de amostragem trimestrais dos elementos fisico-químicos referidos na Tabela 9, coincidindo 

a amostragem da primavera com as amostragens biológicas de invertebrados bentónicos e fauna piscícola; 

      Utilizar os Protocolos de Amostragem e Análise para os invertebrados bentónicos e fauna piscícola 

desenvolvidos no âmbito da implementação da DQA e em vigor; 

a e composição da galeria ripícola e do seu estado de conservação.  
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Período Programa de Monitorização 

      Verificar se foi atingido o bom estado/potencial ecológico; 

      Enviar à APA, I.P./ARH do Norte o relatório com os resultados obtidos.  

Nos anos seguintes, deve a concessionária  

a) Caso não tenha sido atingido o bom estado/potencial ecológico:  

   Adequar o RCE ao que vier a ser definido pela APA, I.P./ARH do Norte após a entrega do relatório acima 

mencionado;  

   Prosseguir a monitorização que foi efetuada no 3º ao 6º ano, inclusive, durante mais 5 anos. No 14º ano realizar 

a monitorização indicada para o 7º ano, e reanalisar a situação;  

b) Caso tenha sido atingido o bom estado/potencial ecológico:  

   Efetuar de seis em seis anos o programa de monitorização que foi efetuado no 3º ao 6º ano, inclusive;  

   Quando se verificar alteração do bom estado/potencial ecológico aplica-se o previsto na alínea a). 

 

 

 

 

Pela Comissão de Avaliação,  
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ANEXO I 

 

Cartografia do projeto 
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ANEXO II 

 

 

Pareceres externos 

 

  

 



 
 

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal 
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 DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE  (DUA) 
 

  
  
 INFORMAÇÃO n.º 14 / 2022.ruig 

 

DATA : 2022/03/30  

NIPG : 1352/22 DE : Chefe de Divisão de Urbanismo e Ambiente 

 REGISTO (DOC.) : 2209/22 PARA : Presidente da Câmara Municipal 

CLASSIFICADOR : 004. 
ASSUNTO : 

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental “Barragem de Gebelim” — 

Parecer Específico do Município PROCESSO : ----- 

 
DESPACHO :  

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013: 

— De acordo com a “informação”, emito Parecer Favorável sobre a obra de construção da “Barragem de 
Gebelim”. 

— À reunião de Câmara Municipal para RATIFICAÇÃO da decisão. 

O Presidente da Câmara Municipal: 

 

 

 

 

 
PARECER :  
 

— A emissão do presente do Parecer está prevista no artigo n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, sendo da competência da Câmara Municipal. 

No entanto, tendo em conta que o prazo concedido pela APA para emitir o Parecer expira antes da data da próxima 

reunião de câmara, propõe-se que seja praticado o “despacho de urgência”. 

— À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

O Chefe de Divisão (arquiteto): 

 

 

 

 
SEGUIMENTO:  
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TEXTO :  

 
 Através do oficio S017980-202203-DAIA.DAP, datado de 10/03/2022, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) veio 

solicitar a emissão de parecer específico do Município de Alfândega da Fé relativamente à “Barragem de Gebelim”, no 

âmbito do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3430, e ao abrigo do artigo n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017. 

 

A obra é promovida pela Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilarchão e Parada, irá servir o Regadio do 

Planalto de Vilarchão e Parada, e refere-se aos prédios rústicos inscritos nas matrizes sob os artigos 1, 1079 e 1081 

sitos em “Fajalgo”, 1777, 1779 e 1791 sitos em “Cortes” e 1563 sito em “Nogueirinha”, todos da União de Freguesias de 

Gebelim e Soeima. 

 

Após consulta ao projeto da obra, e após reunião com o Sr. Presidente da Câmara e com o Sr. Vereador do Urbanismo 

e Ambiente, estabelece-se para as diferentes componentes que integram a construção da Barragem de Gebelim o 

seguinte enquadramento: 

 

— Interesse Público / Municipal: 

É reconhecido o interesse público e municipal na execução da obra de construção da Barragem de Gebelim, sendo 

parte fundamental e determinante do Regadio do Planalto de Vilarchão e Parada. 

 

— Plano Diretor Municipal (PDM) de Alfândega da Fé: 

> BARRAGEM (inclui bacia de armazenamento de água, coroamento, posto de comando, passadiço e torre de 
tomada de água, descarregador de cheias, câmara de manobras de jusante): 

— Qualificação Funcional do Solo (carta de Ordenamento): 

- “Espaços Florestais de Produção: áreas sensíveis à degradação ecológica”.  

- “Espaços Florestais de Produção”. 

- “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”. 

— Salvaguardas e Qualificação Operativa do Solo (carta de Ordenamento): 

 - Nada a observar. 

— Servidões e Restrições de Utilidade Pública (carta de Condicionantes): 

- “Reserva Ecológica Nacional”;  

- “Leitos e Margens de Cursos de Águas integrados na REN”. 

— Áreas Percorridas por Incêndio e Perigosidade de Risco de Incêndio (carta de Condicionantes): 

 - “Perigosidade de Risco de Incêndio: Alta e Média”. 

 

> Caminhos (acesso ao coroamento da barragem, acesso à câmara de manobras de jusante, acesso ao passadiço): 

— Qualificação Funcional do Solo (carta de Ordenamento): 

- “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”. 

- “Espaços Florestais de Produção: áreas sensíveis à degradação ecológica”.  

- “Espaços Agrícolas”. 

— Salvaguardas e Qualificação Operativa do Solo (carta de Ordenamento): 

 - Nada a observar. 

— Servidões e Restrições de Utilidade Pública (carta de Condicionantes): 

- “Reserva Ecológica Nacional”;  
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- “Reserva Agrícola Nacional”. 

— Áreas Percorridas por Incêndio e Perigosidade de Risco de Incêndio (carta de Condicionantes): 

 - “Perigosidade de Risco de Incêndio: Alta, Muito Baixa, Baixa e Média”. 

 

> Regulamento do PDM (enquadramento para a Barragem e Caminhos): 

- Em termos de Ordenamento (competência municipal) verifica-se que a Barragem e os Caminhos de acesso são 

considerados “infraestruturas”, sendo admitidos nos termos da disciplina definida no artigo 67.º do Regulamento do PDM”; 

- Em termos de Condicionantes, aplicam-se os respetivos regimes tutelados pelas entidades competentes da Administração 

Central, carecendo de parecer/autorização das seguintes: CCDRn (quanto à “REN”); APA (quanto aos “Leitos e Margens de 

Cursos de Água Integrados na REN”); DRAPN (quanto à “RAN”). 

 

— Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE): 

A obra de construção da Barragem de Gebelim, carece de licenciamento municipal nos termos do RJUE — a ser 

requerido pela Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilarchão e Parada após a emissão da Declaração de 

Impacto Ambiental. 

 

— Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR): 

A obra de construção da Barragem de Gebelim, carece da demonstração do cumprimentos dos requisitos em matéria 

de defesa da floresta contra incêndios, determinados pelos artigos 60.º e 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021.  

 

— Caminhos rurais e agrícolas: 

Alerta-se para a importância de estarem assegurados os restabelecimentos de caminhos e os acessos a propriedade 

agrícolas e florestais no perímetro afetado pela intervenção. 

 

— Impactos Ambientais: 

Em termos ambientais o Município não se pronuncia por não ser da sua direta competência e porque o próprio processo 

de AIA já aborda todas as matérias com relevância ambiental, tratadas e asseguradas pelas respetivas entidades da 

Administração Central. 

 

CONCLUSÃO :  
 

— Pelo exposto, proponho que seja facultado à APA o Parecer Favorável do Município de Alfândega da Fé, nos 

termos da presente “informação”. 

O Chefe de Divisão (arquiteto): 
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Câmara Municipal de 
Macedo de Cavaleiros 
Jardim 1.º de Maio 
NIPC: 506697339 
T (+351) 278 420 420 
geral@cm-macedodecavaleiros.pt 
www.cm-macedodecavaleiros.pt 
 
 

    

 

 

  Mod. 384                                                                                                                                                                                                                                    

                                               

 
 
 
 

Exmo(a) .  Senhor(a)   

Apa - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua Coronel João Maria Sarmento Pimentel, 332, R/c 

Esq 

5370-326  Mirandela 

 

 

 

 

Registado com /AR 

 
 
V/referência: 
 

 
N.ºOficio: 853 
 

 
Proc N.º:  

 
Data:   

 
Obs: Solicita-se que na resposta indique o número do processo e a data do ofício. 

 
Assunto:. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER ESPECÍFICO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL Nº3430 PROJET:BARRAGEM DE 

GEBELIM 

 
Na sequência ao pedido de parecer específico da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, ao abrigo do 

disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 13 de outubro alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º152-B/2017, de 11 de dezembro, de modo a poder integrar o parecer final a emitir pela 

respetiva Comissão de Avaliação. 

Neste sentido comunica-se que nada temos a opor em relação à execução da barragem de Gebelim e caminho 

de acesso ao coroamento. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

Chefe de Unidade de projetos e Espaços Públicos 

 

__________________________ 

Sandra Abrunhosa 

CMMC/31-03-2022/2022,EXPGE,S,GT,853

mailto:geral@cm-macedodecavaleiros.pt
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/
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Ex.mos Senhores, 

Em resposta ao V/ suprarreferido, foi analisado o EIA do projeto de construção da Barragem de 

Gebelim e caminho de acesso ao coroamento, localizado na União de Freguesias de Gebelim e 

Soeima, concelho de Alfândega da Fé, 

1. Descrição do Projeto: 

A construção da Barragem de Gebelim integra-se no projeto do Aproveitamento Hidroagrícola de 

Vilar-Chão/Parada, regadio que se integrará parcialmente num outro regadio já existente e em 

exploração - o Aproveitamento Hidroagrícola da Camba. É apresentado em fase de projeto de 

execução e inclui a construção da barragem propriamente dita e de diversos equipamentos e 

infraestruturas que constituem os chamados “órgãos hidráulicos” inerentes ao funcionamento 
da própria barragem, bem como os 

caminhos de acesso aos mesmos. 

A barragem de Gebelim será construída 

em aterro, com base em terras extraídas 

de áreas criteriosamente selecionadas 

nas proximidades, terá uma altura de 44 

metros (desde a fundação até ao ponto 

mais alto) e um comprimento total de 

297 metros. A largura na parte mais alta 

é de cerca de 8 metros. 

A construção da barragem de Gebelim 

vai criar uma albufeira artificial com 

cerca de 10,2 hectares, permitindo 

armazenar cerca de 1,22 milhões de 

metros cúbicos de água destinada ao 

regadio. 

 
  

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

   

À 

Agência Portuguesa do Ambiente 

geral@apambiente.pt 

margarida.grossinho@apambiente.pt  

 

   

 

 

 

 

www.icnf.pt | rubus.icnf.pt 

gdp.norte@icnf.pt 

259330400 

 

 

  

vossa referência 

your reference 

nossa referência 

our reference 

nosso processo 

our process 

Data 

Date 

 

S017980-202203-
DAIA.DAP 

S-016698/2022 P-011235/2022 2022-04-18 
 

     

Assunto 

subject 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3430 

Projeto: Barragem de Gebelim, Alfândega da Fé 

Parecer específico relativo aos Sistemas Ecológicos 

 

  

mailto:geral@apambiente.pt
mailto:margarida.grossinho@apambiente.pt
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O projeto de rede de rega, complementar ao projeto da barragem, inclui a construção de dois 

adutores, em conduta enterrada, ligando um deles (adutor de Gebelim, com cerca de 1630 

metros) a barragem ao adutor da Camba (já existente), e o outro (adutor de Vilar-Chão / Parada) 

dando continuidade ao adutor da Camba até ao perímetro de rega de Vilar-Chão/Parada. Este 

segundo adutor terá um comprimento de 5895 metros. 

A rede secundária de rega, que irá distribuir a água dentro do perímetro, permitindo a rega de 

cerca de 494 hectares, envolve a construção de uma estação de filtração, para além das bocas de 

rega. A figura 1 (página anterior) ilustra genericamente a localização geográfica das 

infraestruturas componentes do projeto, bem como a sua interligação com a barragem, o adutor 

e o perímetro de rega da Camba, já existentes e em exploração.  

2. Caracterização da situação atual do ambiente: 

O projeto em análise não 

abrange Áreas Sensíveis, 

nos termos do art.º 2º do 

Decreto-Lei nº 151-

B/2013 de 31 de outubro, 

na sua redação atual. 

Todavia, o perímetro de 

rega de Vilar-

Chão/Parada localiza-se 

na proximidade da ZEC 

Rios Sabor e Maçãs e ZPE 

homónima (figura 2, 

extraída Relatório Síntese 

do EIA). 

Em termos de sistemas ecológicos, a caracterização da situação atual do ambiente descrita no 

EIA baseou-se na avaliação da qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, em 

termos de elementos de qualidade biológica, físico-químicos e hidromorfológicos de suporte dos 

elementos biológicos. Os resultados apontam para uma qualidade boa ou excelente na maioria 

dos parâmetros, com exceção da fauna piscícola, uma vez que a dimensão das ribeiras afluentes 

da futura barragem, com caudal relativamente baixo durante o período estival e presença de 

açudes de moderado impacte (de acordo com a metodologia de classificação RHS) condiciona a 

ocorrência de fauna piscícola, principalmente nos troços situados mais a montante. 

No que respeita aos ecossistemas terrestres, o EIA identifica a presença de 172 espécies de 

plantas, pertencentes a 50 famílias, não tendo sido detetadas espécies RELAPE nas áreas afetadas 

pelo empreendimento, embora a este nível deva ser referência a Lista Vermelha da Flora Vascular 

de Portugal Continental. Ao nível dos biótopos e habitats são descritos 10, embora alguns tenham 

sido aglomerados em classificações genéricas, sem correspondência com as categorias de 

habitats naturais descritas na Diretiva nº 82/43/CEE (Diretiva Habitats). Não foram registados 

habitats prioritários, nos termos daquela Diretiva. 

No que respeita à fauna terrestre, o EIA regista a ocorrência de 37 espécies de anfíbios e répteis 

com ocorrência potencial, tendo os trabalhos de campo revelado a presença de 11 (4 anfíbios e 

7 répteis). Foram observadas 52 espécies de aves e 8 de mamíferos durante os trabalhos de 

campo. Em termos de relevância ecológica destacam-se Pernis apivorus e Falco peregrinus ao 
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nível das aves, ambas classificadas como vulneráveis (VU), bem como Rhinolophus hipposideros 

no grupo dos quirópteros, com o mesmo estatuto de ameaça. 

Não foi detetada a ocorrência de Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) na área de estudo. A 

figura 4.53 do Relatório Síntese (página 263) mostra mapas da distribuição prevista para a 

Toupeira-de-água em duas bacias hidrográficas na área de estudo, não sendo possível, todavia, 

referenciar a localização concreta do projeto nas áreas amostradas, uma vez que, embora a 

legenda da figura refira que a bacia hidrográfica da ribeira de Gebelim se encontra assinalada 

com um círculo vermelho, não foi possível constatar tal círculo na referida figura. 

3. Identificação e avaliação de impactes: 

3.1 Fase de construção 

As atividades de construção do empreendimento são suscetíveis de provocar um conjunto de 

impactes sobre os Sistemas Ecológicos, de onde se destacam a instalação e atividade do estaleiro, 

a abertura de acessos temporários, a construção do paredão da barragem e das áreas de apoio à 

obra, a presença e movimentação de pessoas e maquinaria, a desmatação e limpeza dos terrenos 

na área de implantação da barragem, as movimentações de terra e escavações, o transporte e 

deposição de terras (área de empréstimo), o transporte e montagem de equipamentos e a 

implantação dos adutores para reforçar/implementar os regadios de Camba e Vilar-Chão/Parada, 

bem como os trabalhos construtivos associados. 

Ao nível dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos podem citar-se a alteração da qualidade da 

água, quer na zona de instalação da barragem e estaleiros, quer nos troços de jusante 

(implantação dos adutores) como resultado da poluição química (produção de águas residuais, 

efluentes líquidos e resíduos sólidos), da poluição física (acréscimo de sedimentos finos) e 

inclusivamente contaminação biológica (instalações sanitárias). Todas estas atividades poderão 

contribuir para a degradação física e química do meio hídrico, principalmente devido ao 

incremento de matéria orgânica, nutrientes, bactérias patogénicas, detergentes e óleos e/ou 

gorduras. 

Serão de esperar alterações nas condições hidromorfológicas das ribeiras, associadas, por 

exemplo, à dinâmica de sedimentos. Com efeito, as obras construtivas implicarão a 

movimentação de terras com consequências importantes na produção de sedimentos que 

acarretará uma circulação, deposição e redistribuição de materiais finos ao longo do canal e das 

margens, com implicações ao nível da morfometria do canal e no mosaico de micro-habitats. 

A eliminação completa da vegetação ripícola e lameiros associados na área de implantação da 

barragem, com o corte raso duma grande quantidade de choupos, freixos e salgueiros, e a 

previsível decapagem das áreas contíguas, conduzirá à degradação do bosque ripícola e lameiros 

associados. Será ainda de esperar a alteração substancial do bosque ripícola e lameiros 

associados nas zonas de implantação dos adutores. 

As alterações previsíveis do mosaico de micro-habitats conduzirão à perda de habitat para a 

macrofauna bentónica, conduzindo à perturbação da fauna aquática e semiaquática e à perda de 

biodiversidade. Na zona de implantação da barragem de Gebelim não são de esperar impactes 

sobre a fauna piscícola, uma vez que esta não está presente, o mesmo sucedendo com a 

Toupeira-de-água. Já o mesmo não se pode dizer em relação a outras espécies de vertebrados 

presentes na ribeira de Gebelim, como são os casos dos anfíbios e dos répteis. 
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Neste enquadramento, na fase de construção são expectáveis impactes significativos sobre as 

comunidades aquáticas e ribeirinhas que é considerado no EIA como negativo, local, direto, 

permanente, longo, irreversível, certo e significativo. 

No que respeita aos ecossistemas terrestres, na fase de construção são previsíveis impactes sobre 

a flora e vegetação, resultantes da movimentação de maquinaria e destruição da vegetação nos 

locais de implantação das infraestruturas, áreas de empréstimo e área a submergir pela albufeira. 

Estes impactes são considerados nos EIA como negativos, pouco significativos, de magnitude 

reduzida, locais, temporários e reversíveis. Serão destruídos exemplares de sobreiro e azinheira, 

em relação aos quais deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 55/2004. 

A destruição do coberto vegetal decorrente da implantação das infraestruturas resultará numa 

perda de habitat para a fauna terrestre, seja na forma de perda de abrigo, seja na redução do 

alimento disponível, uma vez que a perda de vegetação terá consequências ao nível das 

populações de insetos que constituem o alimento principal de vertebrados terrestres como os 

anfíbios, os répteis ou até mesmo os quirópteros. 

A circulação de pessoas e maquinaria e o aumento dos níveis de ruído vão contribuir para o 

aumento da perturbação, com consequências para as comunidades faunísticas, podendo resultar 

na mortalidade de alguns animais por atropelamento e no afastamento de outros. 

3.2 Fase de exploração 

Nas fases de enchimento e exploração da albufeira, o EIA refere que os principais fenómenos de 

perturbação e potenciais impactes se concentram na zona da albufeira da barragem de Gebelim 

e nas zonas situadas a jusante desta. Novamente são esperadas consequências em termos de 

qualidade da água, condições hidromorfológicas, vegetação ripícola na zona da albufeira e fauna 

aquática e semiaquática. Estes impactes são classificados como negativos, locais, diretos, 

permanente, irreversíveis e significativos. 

Nos ecossistemas terrestres são esperados impactes pouco significativos sobre a flora e 

vegetação, embora se verifique a possibilidade de colonização de algumas espécies invasoras, 

nomeadamente na área da albufeira, em virtude da melhoria das acessibilidades e expectável 

aumento de visitantes. 

A albufeira criada poderá ter um impacte positivo no aparecimento de aves aquáticas e outro 

tipo de fauna favorecido por habitats de características lênticas. No entanto, a jusante da 

albufeira poderá haver impactes negativos sobre a fauna aquática e ribeirinha, resultantes da 

alteração do regime de caudais proporcionada pela barragem. A este respeito é de referir que o 

EIA não faz qualquer avaliação do regime de caudais nem qualquer referência à manutenção de 

um caudal ecológico a jusante da barragem, constituindo esta uma importante lacuna do estudo. 

3.3 Fase de desativação 

Para a avaliação dos impactes nesta fase o EIA considera as alternativas de abandono ou remoção 

e desmantelamento das infraestruturas, entendendo-se que as operações de desativação 

poderão originar perturbações sobre as condições abióticas do sistema, designadamente ao nível 

da qualidade da água e dos habitats, assim como bióticas, seja ao nível da produção primária, seja 

ao nível da fauna macrobentónica e de vertebrados. 

A desativação da albufeira conduzirá à reversão do sistema lêntico para lótico, no qual voltará a 

ocorrer a circulação de materiais e nutrientes ao longo do curso de água, com tendência para a 
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recuperação das características normalmente oligotróficas destas massas de água. A restituição 

das condições lóticas permitirá a recuperação das características hidromorfológicas do sistema 

lótico, bem como a recolonização gradual do ecótono ripário por espécies herbáceas, arbustivas 

e arbóreas da região. 

Nos ecossistemas terrestres espera-se nesta fase a gradual recolonização da área pela vegetação 

natural, com uma rápida sucessão ecológica, devendo ser dada especial atenção à colonização 

por espécies invasoras. A desativação da albufeira e a eliminação das barreiras físicas permitirá 

uma recuperação gradual da fauna da zona, à medida que as comunidades vegetais se forem 

instalando. 

4. Medidas de minimização: 

O EIA lista um conjunto de medidas de mitigação dos impactes negativos do projeto, dividindo-

as consoante apresentam um carácter geral, transversal aos vários descritores em análise, ou 

específico para cada descritor. No que respeita às medidas de carácter geral são em geral 

medidas preconizadas pela APA, relacionadas com gestão de resíduos, dirigidas à atividade 

agrícola ou à proteção civil, em relação às quais não se encontram objeções. 

As medidas de mitigação preconizadas concretamente para os sistemas ecológicos têm por 

objetivo minimizar e/ou compensar os efeitos negativos e potenciar os positivos, resultantes da 

construção da barragem de Gebelim e dos adutores do regadio de Vilar-Chão/Parada e reforço 

do regadio de Camba. Concorda-se genericamente com as medidas propostas, sendo de referir, 

no entanto, e mais uma vez, a omissão de qualquer menção ao regime de caudais ecológicos que 

deverão ser mantidos a jusante da barragem. 

5. Conclusão: 

Analisado o EIA do projeto de construção da barragem de Gebelim, e ao abrigo do nº 11 do artigo 

14º do Decreto-Lei nº 151-B/2012 de 31 de outubro, na sua redação atual, considera-se que o 

mesmo poderá ser viável nos termos descritos no respetivo EIA e com as medidas de minimização 

ali propostas, considerando-se essencial, no entanto, uma avaliação do regime de caudais 

ecológicos a manter nas massas de água a jusante da barragem de Gebelim, de forma a minimizar 

os impactes sobre os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, resultantes da implementação do 

projeto. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

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

 

 

 

 

Jorge Dias 
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Exmos. Senhores: 
 
O projeto da barragem de Gebelim integra-se no projeto do Aproveitamento Hidroagrícola de 
Vilar Chão/Parada. Este regadio de Vilar Chão/Parada irá integrar-se parcialmente num outro 
regadio existente – o Aproveitamento Hidroagrícola da Camba –, atualmente em exploração. 
A Barragem de Gebelim tem, portanto, como objetivo abastecer o perímetro de rega, situado 
nas proximidades das povoações de Vilar Chão e de Parada, nas freguesias de Vilar Chão 
(96,2%) e União das freguesias de Parada e Sendim da Ribeira (3,8%), ambas do concelho de 
Alfândega da Fé. 
 
Importa recordar que existe um Subsistema de Abastecimento de Água em exploração pela 
Águas do Norte, SA., o SAA da Camba, cuja origem de água bruta é a albufeira da Barragem da 
Camba, através da adutora que serve simultaneamente o regadio (ver imagem anexa). A nova 
origem, agora proposta, liga àquela adutora, a montante da derivação para a ETA da Camba, e 
que foi alvo de remodelação em 2019, sendo agora constituída por uma conduta em FFD, 
DN700, com um comprimento total de 6+762 m. 
 
Face ao exposto, entendemos que o Contrato de Concessão de utilização dos recursos 
hídricos da Barragem de Gebelim, a emitir previamente à execução da obra, conjuntamente 
com o Contrato de Concessão da Barragem da Camba deverão acautelar o abastecimento 
público em exploração pela Águas do Norte, SA.  
  
Da nossa parte, assegurado o bom funcionamento da adução à ETA da Camba, não prevemos 
quaisquer outros impactes negativos decorrentes da construção da respetiva barragem. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Luís Nicolau 

Diretor (a) Gestão de Ativos e Engenharia 
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