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Área impermeabilizada não coberta (m2) 7 695,90

Área coberta (m2) 102 000,00

Área total (m2) 1 027 695,90

Localização Zona Rural

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007 Condições constantes da Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000008 Condições constantes da Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização
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PDev1 - Medidas /Condições gerais a cumprir
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Barragem de Gebelim, Alfândega da Fé 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 10 alíneas g) e j) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação  

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, nº 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua redação atual 

Localização 

(concelho e freguesia) 

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 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não afeta áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual 

Proponente  Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilar Chão e Parada 

Entidade licenciadora 
Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

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

 

Descrição sumária 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), a disponibilidade de água para 
abastecimento público (Águas do Norte, S.A.) 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.  

 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 / 

mailto:geral@apambiente.pt
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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 
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, bem como a acumulação de sedimentos no interior das condutas 

mailto:geral@apambiente.pt
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constituintes da rede de rega e assim, 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, 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. 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 

 

Síntese do procedimento 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 11 de junho de 2021, após receção 
de todos os elementos necessários à boa instrução. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, 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. 

A Administração Regional de Saúde do Norte, embora tenha nomeado um representante não se 
pronunciou no âmbito deste procedimento de avaliação. 

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

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do projeto de execução: 

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos 
pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.  

 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo dava resposta às lacunas e dúvidas 
anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 17de fevereiro de 2022. 

mailto:geral@apambiente.pt
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 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

• Abertura de um período de consulta pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de fevereiro a 7 de abril de 
2022. 

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação: 

 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.  

 Direção Geral de Energia e Geologia. 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 30 de março de 2022, onde 
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as 
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, e os 
resultados da participação pública e dos pareceres externos à Comissão de Avaliação. 

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

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

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, no qual o proponente apresentou alegações  

• Abertura de um período de diligências complementares para análise das referidas alegações. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi solicitada a emissão 
de pronúncia aos Municípios de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Mogadouro, ao Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, à 
empresa Águas do Norte, S.A. e à Direção Geral de Energia e Geologia.  

Neste contexto, sintetizam-se as respetivas pronúncias. 

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé pronunciou-se favoravelmente ao projeto. Na sua pronúncia 
identificou a localização da barragem nos prédios rústicos sitos em “Fajalgo”, “Cortes” e “Nogueirinha”, 
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todos da União de Freguesias de Gebelim e Soeima, informando 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. Neste âmbito salientou: 

 Em termos de Ordenamento, 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”). 

 A obra de construção da Barragem de Gebelim carece de licenciamento municipal nos termos do 
RJUE; 

 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.  

O Município de Macedo de Cavaleiros informou nada ter a opor em relação à execução da barragem de 
Gebelim. 

A empresa Águas do Norte, S.A., destacou a existência do Subsistema de Abastecimento de Água da 
Camba, cuja origem de água bruta é a albufeira da Barragem da Camba, através da adutora que serve 
simultaneamente o regadio. Atendendo a que a barragem de Gebelim irá reforçar a adução de água ao 
adutor da Camba, salientou a necessidade do novo 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, acautelar o abastecimento público em exploração pela 
Águas do Norte, S.A. Esta condição foi incluída na presente decisão. 

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) considera que o projeto pode 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. 

Posteriormente à conclusão do Parecer da Comissão de Avaliação e emissão da proposta de decisão, 
foram recebidos os pareceres da emitidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) e Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A ANEPC enunciou um conjunto de condições a acautelar no projeto e nas fases de construção e 
exploração da barragem e adutor. 

 Apesar de não terem sido identificadas condicionantes de relevo, alusivas à área de implantação 
do projeto, deverão ser contempladas as situações de sinalização/balizagem dos elementos que 
compõem os aproveitamentos hídricos em causa e que eventualmente se enquadrem na 
caracterização de obstáculos à navegação aérea da circular de informação aeronáutica n.º 
10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil. 
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 Atendendo a que a reserva hídrica a gerar pela futura barragem poderá ser utilizada como ponto 
de água de apoio aos meios aéreos de combate a incêndios rurais, consagrar a importância de 
não virem a existir equipamentos implantados que, pela sua localização, possam obstar ao fácil 
acesso a helicópteros e, se aplicável, a aviões anfíbios. De igual modo, será pertinente a 
construção de uma plataforma junto à albufeira que permita o abastecimento de meios terrestres 
de combate a incêndios. 

 Contemplar medidas de segurança relativas ao espaço da obra, designadamente a elaboração de 
um Plano de Segurança e/ou de Emergência para a mesma, no qual devem ser identificados os 
potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e, consequentemente, as ações a levar a 
cabo pela empresa responsável pelas obras em caso de acidente ou outra situação de 
emergência. 

 Implementar, durante a fase de construção, medidas de redução do risco de incêndio, 
nomeadamente quanto à manobra de viaturas, ao manuseamento de determinados 
equipamentos, à remoção e transporte de resíduos decorrentes de operações de desnatação e à 
desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, 
não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a 
deflagração de incêndios ou potenciar outros perigos). 

 Garantir as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, tanto 
na fase de construção como de exploração. 

 Na eventual construção da ensecadeira, e do desvio provisório das águas, a realizar na 
empreitada, deverão ser asseguradas as necessárias condições de informação aos utilizadores da 
zona de forma a evitar quaisquer acidentes. 

 Verificando estar a barragem abrangida pelo Regulamento de Segurança de Barragens (RSB), 
adotar os seguintes requisitos: 

i. Cumprimento rigoroso do RSB, pelo promotor, em especial no que respeita ao controlo de 
segurança e planeamento de emergência, assegurando a articulação com o sistema de 
proteção civil se a barragem for classificada como sendo de classe I ou II; 

ii. Elaboração das regras de exploração da barragem que devem respeitar a segurança 
estrutural, operacional e ambiental, contendo nomeadamente disposições relativas à 
exploração da albufeira no que diz respeito à estabilidade das vertentes face aos regimes 
de escoamento a utilizar. 

 Estudar o comportamento hidráulico-operacional da barragem face a afluências extremas de 
caudal, nomeadamente em relação ao funcionamento dos descarregadores e à afetação das áreas 
a jusante por descargas de emergência. 

A Direção-Geral de Energia e Geologia informou que o projeto se localiza numa área onde se situa uma 
antiga concessão mineira já extinta ("Cabecinha do Prado"). 
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Esta entidade emite parecer favorável à pretensão, atendendo a que a concessão em apreço se encontra 
extinta, não se prevendo interferência do projeto com áreas atualmente afetas a depósitos minerais. 

As condições identificadas nos pareceres externos foram ponderadas e genericamente incluídas na 
presente decisão. As questões relativas à gestão do regime de caudais ecológicos serão asseguradas na 
concessão de utilização de recursos hídricos a atribuir pela APA. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Consulta 
Pública decorreu durante um período de 30 dias úteis, de 25 de fevereiro a 7 de abril de 2022. 

Durante este período foram recebidas três exposições, com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC); 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 

 Uma cidadã a título individual. 

A ANAC e a ANACOM informaram não interferir o projeto com quaisquer servidões aeronáutica civil ou de 
natureza radioelétrica pelo que nada tem a opor à sua execução. 

A exposição apresentada pela cidadã informa que a Barragem de Gebelim será realizada,  quase na sua 
totalidade, em propriedade sua. Refere ainda não ter sido informada sobre a área que irá ser inundada, 
nem o que irá acontecer à zona de sobreiros seculares aí existentes.  
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Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida.  

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 exemplares a que a cidadã faz referência, no 
aditamento ao EIA é assumida a necessidade de proceder ao corte de 219 sobreiros, aspeto que foi tido 
em conta na avaliação. 

Embora caiba ao proponente da obra efetuar o contacto com os proprietários, salienta-se que entre as 
condições para a efetivação do projeto está incluída a divulgação do objetivo, da natureza e da localização 
da obra, bem como das principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população. Está também prevista a implementação de um mecanismo de atendimento ao público e de 
registo das eventuais reclamações recebidas, bem como do respetivo encaminhamento dado.     

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

No que se refere à compatibilidade com os instrumentos de Gestão Territorial (IGT) importa evidenciar o 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Alfândega da Fé. Da Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional 
do Solo (POQFS) do PDM, verifica-se 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 
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. Ora o parecer emitido pelo município em sede do presente 
procedimento de AIA reconhece efetivamente o interesse público e municipal da execução da obra de 
construção da Barragem de Gebelim. 

No que respeita às áreas de empréstimo localizadas no concelho de Macedo de Cavaleiros, atendendo ao 
respetivo PDM, verifica-se que o espaço a interferir se localiza, segundo a Planta de Ordenamento – 
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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. 

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). 

Já no que respeita às Servidões e Restrições de utilidade Pública, há a destacar a interferência com a 
Reserva Ecológica Nacional (REN). 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”.  
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 
permitida qualquer atividade agrícola, bem assim que na REN não podem ser construídos novos caminhos 
com revestimento impermeável. 

De referir ainda que o projeto interfere com Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Espécies Protegidas por 
Regime Legal – Sobreiro e Azinheira, pelo que devem ser requeridas à Entidade Regional da RAN do Norte 
e ao ICNF as respetivas autorizações. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

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. 

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como à natureza dos 
aspetos ambientais associados, foram considerados mais relevantes para a avaliação os fatores 
socioeconomia, recursos hídricos, sistemas ecológicos e alterações climáticas. Foram também avaliados 
os fatores geologia, geomorfologia e recursos minerais, ordenamento do território, solos e uso do solo, 
qualidade do ar, património cultural e paisagem.  

Da avaliação desenvolvida, verifica-se que os impactes negativos previstos são genericamente pouco 
significativos, havendo, contudo, alguns impactes significativos mas minimizáveis e/ou compensáveis, 
através da implementação de um conjunto de condições identificas quer no EIA, quer pela Comissão de 
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Avaliação. 

Destacam-se como impactes negativos mais significativos associados à execução da obra os que 
decorrem: 

 Da alteração do regime hidrológico da ribeira de Gebelim e da alteração da qualidade da água. 

 Da modificação da morfologia do terreno, 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. 

 Do corte de 362 árvores na área da albufeira, nas duas áreas de empréstimo e no traçado do 
adutor de Gebelim (219 Quercus suber - sobreiros, 10 Quercus rotundifolia - azinheiras, 63 Populus 
nigra e Populus canadensis - choupos, 24 Fraxinus angustifolia - freixos, 24 Castanea sativa - 
castanheiros e 20 Pinus pinaster - pinheiro-bravo). Os exemplares de sobreiro e azinheira terão de 
ser compensados em cumprimento do 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 afetação dos sistemas aquáticos e ribeirinhos, alteração substancial do bosque ripícola e lameiros 
associados nas zonas de implantação do adutor de Gebelim e afetação do mosaico de micro-habitats, 
aspetos que conduzirão à perda de habitat para a macrofauna bentónica, 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, tendo como consequência a perda de 
biodiversidade. 

 Da 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. 

 Do acréscimo substancial tráfego de pesados durante a execução da barragem (cerca de 100 
movimentos/hora entre o local da barragem e as áreas de empréstimo). 

 Da afetação da qualidade de vida da população e vivência local e impactes económicos associados à 
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 ou outras culturas). 

 Dos impactes visuais negativos decorrentes das alterações introduzidas pela desflorestação, pela 
desmatação e pelas alterações de morfologia (decapagem da terra viva, escavações e aterros). 

 Do aumento das emissões de gases com efeito de estufa e perda de capacidade de sumidouro de 
carbono decorrente da desflorestação e desmatação. 

 Da eventual afetação das duas ocorrências patrimoniais situadas dentro das áreas de incidência 
direta e indireta do projeto, no perímetro do Regadio de Vila Chão / Parada. 

 Da eventual afetação dos vestígios da antiga exploração mineira do Cabecinho do Prado 

Já na fase de exploração destacam-se como impactes negativos mais significativos os associados a: 
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 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. 

 Impactes ao nível da qualidade da água, em resultado do incremento de fatores de produção 
agrícola, que muitas vezes estão associados a uma maior utilização de fertilizantes e pesticidas, que 
podem conduzir a uma maior concentração química de determinados poluentes nas massa de água.  

 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 pode 
haver impactes negativos sobre a fauna aquática e ribeirinha, resultantes da alteração do regime de 
caudais proporcionada pela barragem.  

 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 estruturas artificiais como o corpo da 
barragem e o plano de água da albufeira, bem como a eventual introdução de novas culturas na área 
de regadio. 

Sem prejuízo, não estão previstas alterações físicas significativas das massas de água afetadas pelo 
sistema de regadio, que possam por em causa os objetivos ambientais estabelecidos para as mesmas.  

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. 

O clima futuro não irá constituir um impedimento à plena operação do projeto sendo, contudo, 
necessário efetuar 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, quer ao nível dos equipamentos e métodos de rega adotados.  

Acresce que o projeto apresenta impactes positivos significativos ao nível da socioeconomia, 
nomeadamente: 

 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 há, beneficiando 149 proprietários. Tal proporcionará uma 
melhor e maior utilização do potencial agrícola dos solos, que terá como efeito um maior 
desenvolvimento da atividade agrícola, com impactes positivos significativos e permanentes para a 
região. 

 O reforço de água para abastecimento público (captação das Águas do Norte, S.A.) 

 A criação de emprego, direto e indireto, bem como a dinamização económica ao nível local e 
regional. 

A albufeira a criar pode também contribuir para a presença de aves aquáticas e de outro tipo de fauna 
favorecida por habitats de características lênticas. 

Os resultados da consulta pública não identificaram questões que condicionem o desenvolvimento do 
projeto no contexto da presente avaliação. Destaca-se, contudo, a participação de uma cidadã detentora 

mailto:geral@apambiente.pt


 
 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

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

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

 

12 

de propriedades no local onde será construída a barragem e que referiu não ter sido informada sobre esta 
afetação. 

As entidades externas à Comissão de Avaliação consultadas no âmbito do presente procedimento de AIA 
também não identificaram aspetos impeditivos da execução do projeto. Salienta-se a pronúncia do 
Município de Alfândega da Fé que refere que o projeto mereceu o reconhecimento de interesse público 
municipal. De referir também o parecer emitido pelo ICNF que salienta, além da necessidade de cumprir 
as medidas propostas no EIA, a 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. Merecem também destaque a pronúncia da empresa Águas do 
Norte que salienta a necessidade do contrato de concessão de utilização dos recursos hídricos da 
barragem de Gebelim, a emitir previamente à execução da obra, acautelar, conjuntamente com o 
contrato de concessão da barragem da Camba, o sistema de abastecimento público em exploração pela 
referida empresa, e da ANEPC que identifica um conjunto de condições a acautelar no projeto ou a 
implementar nas fases de execução da obra e de exploração da barragem. 

Salienta-se que o proponente deve garantir que é titular do respetivo contrato de concessão de utilização 
dos recursos hídricos, ao abrigo das alíneas b) e e) do artigo 61.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 
na sua redação atual, previamente ao início da obra. 

No que se refere aos instrumentos de gestão territorial salienta-se a compatibilidade do projeto, em 
termos de uso, com o Plano Diretor Municipal de Alfândega da Fé.  

No que se refere à compatibilidade do projeto com a Reserva Ecológica Nacional (REN), verifica-se que a 
barragem e respetiva albufeira são compatíveis com esta servidão. 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 permitida qualquer atividade agrícola e que 
na REN não podem ser construídos novos caminhos com revestimento impermeável. 

O projeto interfere ainda com Reserva Agrícola Nacional (RAN) e com Espécies Protegidas por Regime 
Legal (sobreiro e azinheira) pelo que devem ser requeridas à Entidade Regional da RAN do Norte e ao ICNF 
as respetivas autorizações. 

Face ao exposto, considera-se que os impactes negativos identificados são passíveis de minimização e/ou 
compensação através da adoção do conjunto de condições previsto no presente documento. Admite-se 
ainda que os impactes residuais, ou seja, que subsistirão após implementação das referidas condições, 
não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

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 impostas no presente 
documento. 

 

Condicionantes 

1. Garantir que o contrato de concessão de utilização dos recursos hídricos da barragem de Gebelim, a 
emitir previamente à execução da obra, acautela, conjuntamente com o contrato de concessão da 
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barragem da Camba, o abastecimento público em exploração pela Águas do Norte, S.A. 

2. Garantir uma estreita articulação entre a empresa Águas do Norte, SA e a Junta de Agricultores na 
partilha de informação sobre a qualidade da água e o regime caudais captados na albufeira de 
Gebelim, recomendando-se que seja estabelecido um protocolo entre estas duas entidades, 
previamente à entrada em funcionamento da Barragem de Gebelim. 

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 

Em sede de licenciamento 

Deve ser apresentado à entidade licenciadora ou competente para autorização, o seguinte elemento: 

1. Revisão do projetos de execução da Barragem de Gebelim e Caminho de Acesso ao Coroamento e 
da Rede de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão/Parada de acordo com as 
orientações incluídas no ponto 5.1 do parecer da Comissão de Avaliação. 

Previamente ao início da execução da obra  

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

2. 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 identifique: 

i. As distâncias das alcateias de Lobo-ibérico mais próximas e cartografia a escala adequada 
esclarecedora sobre 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 podem 
servir de abrigo a este grupo faunístico alvo de medidas de conservação e proteção 
rigorosa a nível internacional. 

4. Carta de condicionantes, incluindo 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: 

iii. Elaboração preferencial por uma equipa multidisciplinar de especialistas em Arquitetura 
Paisagista, Biologia e Engenharia Natural. 

iv. Desenvolvimento compatível com um 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 
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Planta de Pormenores/Detalhes Construtivos (perfis e cortes da secção transversal das 
linhas de água e outros). 

v. 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. 

vi. As espécies vegetais a usar devem ser autóctones e provenientes das respetivas linhas 
de água em que se proceder às intervenções. 

vii. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deve 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. 

viii. No caso dos transplantes a realizar devem ser explanadas o mais detalhadamente 
possível todas as “medidas preparatórias” das quais depende maior grau de sucesso das 
mesmas. 

ix. Os exemplares arbóreos e arbustivos a considerar devem contemplar espécies de folha 
perene e de folha caduca. 

x. Assegurar a devida compatibilização com as estruturas e infraestruturas do projeto 
garantido o correto afastamento das copas no seu estado maduro às mesmas. 

xi. 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. 

xii. 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. 

xiii. Apresentar certificado de origem das espécies a usar e/ou recolha de 
semente/propágulos locais. 

xiv. 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. 

xv. 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. 

xvi. Prever a apresentação de relatórios de acompanhamento ou de monitorização no final 
da execução e durante a fase de exploração, num período mínimo de 3 anos. 
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6. 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. 

7. Resultados de uma campanha de prospeção de espécies exóticas e invasoras a realizar nas 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 e rede de rega do perímetro de rega.  

Caso se registe a presença destas espécies e antes de qualquer intervenção física, deve ser 
apresentado um Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) elaborado de acordo 
com as seguintes orientações: 

i. Elaborado preferencialmente por especialistas ou entidades reconhecidas nesta 
temática. 

ii. Levantamento georeferenciado das áreas ou núcleos onde se registe a presença das 
espécies em causa. 

iii. Sobreposição do levantamento sobre o orto e sobre a Carta Militar para fácil 
localização. 

iv. Caracterização e quantificação das áreas contaminadas; 

v. Identificação e caracterização das espécies em presença; 

vi. Definição das metodologias de controlo para cada espécie; 

vii. Definição cuidada das ações a realizar quer para a fase de obra, quer para a fase de 
exploração. 

Durante a execução da obra: 

8. 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.  
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vii. Modelação final das áreas de empréstimo e da faixa de servidão dos adutores de 
Gebelim e de Vilar Chão /Parada. 

viii. 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. 

9. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente 
apoiado em registo fotográfico. 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. As fotografias a 
apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

Previamente ao início da exploração: 

10. Medidas de gestão e ordenamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres situados na 
envolvente, particularmente na 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. 

11. 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. 

 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

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 
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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) deve 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. 

Esta campanha complementar (poços de reconhecimento e perfis sísmicos de refração), deve 
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. Contemplar as situações de sinalização/balizagem dos elementos que compõem os 
aproveitamentos hídricos em causa e que eventualmente se enquadrem na caracterização 
de obstáculos à navegação aérea da circular de informação aeronáutica n.º 10/2003, de 6 
de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil. 

6. Atendendo a que a reserva hídrica a gerar pela futura barragem poderá ser utilizada como 
ponto de água de apoio aos meios aéreos de combate a incêndios rurais, salvaguardar a 
não existência de equipamentos implantados que, pela sua localização, possam obstar ao 
fácil acesso a helicópteros e verificar a possibilidade de ser construída uma plataforma 
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junto à albufeira que permita o abastecimento de meios terrestres de combate a incêndios. 

7. Analisar a erodibilidade de cada solo tendo em conta os declives associados e assim definir 
e classificar os possíveis riscos de erosão.  

8. 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. 

9. O tipo de iluminação a utilizar no exterior do equipamento da barragem, acessos e na 
estação de filtração, deve acautelar situações que conduzam a um excesso de iluminação 
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa.  

10. A conceção dos novos acessos, em particular as soluções a adotar para a camada de 
desgaste, deve evitar materiais excessivamente refletores de luz. 

11. As soluções dos pavimentos e revestimentos exteriores para a Estação de Filtração devem 
privilegiar os materiais de baixa refletância e ser tendencialmente neutros. 

12. A conceção dos órgãos de drenagem a implementar ao longo dos novos caminhos deve 
privilegiar o revestimento exterior com a pedra local/da região.  

MEDIDAS PARA A FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

13. 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. 

14. Implementar e manter um mecanismo de atendimento ao público, devendo para tal ser 
disponibilizado, nas Juntas de Freguesia abrangidas pelo projeto, um livro de registo de 
eventuais reclamações, sugestões ou pedidos de esclarecimento. Caso se verifique algum 
registo deve ser dado conhecimento à Autoridade de AIA, com indicação do 
encaminhamento dado ao mesmo. 

15. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras. Estas ações devem incluir referência às 
intervenções suscetíveis de causar impactes e às condicionantes ambientais a 
respeitar/implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 
Estas ações devem 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. 

16. 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. 

17. Complementar a caracterização arqueológica, no âmbito do acompanhamento 
arqueológico, através da consulta dos processos relativos aos sítios arqueológicos 
identificados, de cartografia e documentação histórica. 

18. Realizar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de 
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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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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.  

 

MEDIDAS PARA A FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

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 deve 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. 
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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 deve ter em 
atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de obra. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Encaminhar os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) para uma 
fossa séptica estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem descarregados 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. 

33. 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. 

34. 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.  

35. 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. 

36. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas 
disponíveis para reduzir na origem os níveis de poeiras, incluindo, a não utilização de 
máquinas de rastos e a redução das movimentações de terras em períodos de ventos que 
potenciem o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos 
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de maior pluviosidade e ventos. 

37. A decapagem da terra viva/vegetal: 

i. deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser realizada em todas as 
áreas objeto de intervenção.  

ii. 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.  

iii. 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.  

iv. 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.  

v. 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.  

vi. 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. 

vii. deve ser seguida de deposição da terra viva em pargas, com cerca de 2m de altura, com 
o topo relativamente côncavo.  

viii. deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua 
qualidade. 

38. 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. 

39. Respeitar o faseamento das obras de implantação da barragem de Gebelim, adutores e 
sistemas de rega para evitar afetações desnecessárias sobre o coberto vegetal. 

40. 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. 

41. Dar início aos trabalhos preferencialmente após o período de reprodução da maioria dos 
animais (i.e. após a primavera). 

42. 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 deve ser evidenciada em cartografia a escala 

mailto:geral@apambiente.pt


 
 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

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

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

 

22 

adequada e delimitados os respetivos limites no terreno, sinalizada, de modo a 
explicitamente impedir a sua afetação durante os trabalhos da obra. 

43. 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. 

44. Promover a estabilidade dos taludes durante a execução das operações de desmatação, 
desarborização e movimentação de terras. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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). 

49. Evitar a desmatação acima da cota do NPA da albufeira e compactação excessiva na área do 
leito de cheia. 

50. Remover o material lenhoso originado pelas operações de desmatação e desarborização, 
evitando a deposição no leito da futura albufeira. 

51. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade, 
devendo ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes. 

52. 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. 

53. 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. 

54. Criar pontos de apoio, com materiais absorventes, destinados a serem utilizados para 
conter fugas/derrames que possam ocorrer, nas frentes de obra. 

55. 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. 
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56. A instalação do canal de adução nas travessias de cursos de água deve ser efetuada no 
período de estiagem e as condições naturais do leito e margens repostas após conclusão 
dos trabalhos. 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. 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. 

61. Considerar a emissão sonora/potência sonora na escolha dos equipamentos. 

62. Circunscrever o período dos trabalhos estritamente ao período diurno, entre as 08-20H, de 
dias úteis. 

63. 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. 

64. Efetuar a monitorização de ruído nos locais mais sensíveis durante a obra. 

65. 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 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. 

66. 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 deve ser comunicada à Autoridade de 
AIA. 

67. 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. 

68. 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. 

69. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 
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serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 
da obra. 

70. Procura local de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a esta 
fase da obra, quando viável. 

71. Assegurar o restabelecimento de caminhos e acessos a propriedades agrícolas e florestais 
no perímetro afetado pela intervenção. 

72. 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. 

73. 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. 

74. Contemplar medidas de segurança relativas ao espaço da obra, designadamente a 
elaboração de um Plano de Segurança e/ou de Emergência para a mesma, no qual devem 
ser identificados os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e, 
consequentemente, as ações a levar a cabo pela empresa responsável pelas obras em caso 
de acidente ou outra situação de emergência. 

75. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto à manobra 
de viaturas, ao manuseamento de determinados equipamentos, à remoção e transporte de 
resíduos decorrentes de operações de desnatação e à desmontagem dos estaleiros (etapa 
na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no 
local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios ou 
potenciar outros perigos). 

76. Garantir as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, 
tanto na fase de construção como de exploração. 

77. 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. 

78. Efetuar, após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), a 
prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deve ser mais cuidadoso nas áreas 
em que este apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida. 

79. 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 podem determinar a adoção de medidas de minimização 
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

80. 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, deve existir um segundo arqueólogo de 
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forma a assegurar o trabalho de acompanhamento. 

81. 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 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 deverão ser integralmente 
escavados. 

82. 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. Deve ser efetuado o respetivo levantamento 
gráfico e fotográfico exaustivo. 

83. 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. 

84. 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. 

85. 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. 

86. Executar o Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Barragem e Albufeira de Gebelim e 
Estação de Filtragem”, o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) e o Plano 
de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), nos termos em que os mesmos vierem 
a ser aprovados no contexto da presente decisão. 

MEDIDAS PARA A FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

87. 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. 

88. 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. 

89. 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 
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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. 

MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

90. 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. Deve ser garantida a manutenção do caudal ecológico ao longo de todo o ano, 
com particular relevância na época de estio. 

91. Assegurar a articulação com o sistema de proteção civil, no que se refere ao controlo de 
segurança e planeamento de emergência uma vez que a barragem está classificada como 
classe II. 

92. Assegurar a manutenção regular das margens da albufeira, procedendo à execução de 
operações que venham a ser necessárias.  

93. Proceder ao controlo da vegetação exótica e/ou invasora, caso se venha a instalar nas áreas 
envolventes à albufeira. 

94. Promover a implantação das medidas de integração paisagística preconizadas. 

95. 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. 

96. Ponderar a instalação de um sistema de automação e telegestão, para gestão e controlo do 
uso da água. 

97. Adequar os procedimentos na rega por gravidade, no sentido de otimizar o volume de água 
utilizado pelas plantas. 

98. 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. 

99. Dinamizar ações de formação e sensibilização junto da comunidade regante e dos 
beneficiários dos blocos de rega que promovam: 

i. O abandono do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas. 

ii. A conservação das linhas de água e galerias ripícolas que atravessam as 
parcelas agrícolas. 

iii. A divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais nas áreas que 
se sobrepõem aos blocos de rega. 

100. Incentivar que se mantenham as culturas existentes, dada a sua resiliência face à escassez 
de água. 

101. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao 
mínimo indispensável. 

102. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos 
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tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação. 

103. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas em zonas mais sensíveis do ponto de vista 
ecológico.  

104. Aplicar os resíduos das culturas na própria exploração, através de trituração, com 
vantagens do ponto de vista ambiental e agronómico. 

105. Evitar a descarga de fundo da barragem da albufeira. 

106. 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 
deve seguir as regras de boas práticas e deverão promover-se modos de produção 
sustentáveis e menos dependentes de fitofármacos e adubos sintéticos. 

107. Assegurar a limpeza e manutenção do descarregador. 

108. Implementar as medidas de gestão e ordenamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres 
situados na envolvente. 

109. 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. 

110. Minimizar 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. 

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 carta de condicionantes, com 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. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade 
de prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais 
que irão estar em vigor, deve ser apresentada, no último ano de exploração do projeto, a 
solução futura de ocupação da área de implantação dos projetos após a respetiva 
desativação. Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, 
um plano pormenorizado, contemplando nomeadamente:  

i. A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a 
qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos 
de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;  

ii. As ações de desmantelamento e obra;  
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iii. O destino a dar a todos os elementos retirados;  

iv. A definição das soluções das infraestruturas, acessos ou de outros 
elementos a permanecer no terreno;  

v. O acompanhamento arqueológico de todas as movimentações do solo; 

115. Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. Este plano deve ainda prever o 
cumprimento das condições da presente decisão que sejam também aplicáveis às ações de 
desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o conhecimento e 
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Programas de Monitorização 

Devem ser desenvolvidos e implementados os programas de monitorização que a seguir se elencam. A 
estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização deve seguir o definido no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. 

1. Programa de Monitorização de Águas Superficiais a implementar durante a fase de construção 

Durante a fase de construção deve ser implementado o seguinte programa de monitorização de águas 
superficiais que deve 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 
deve ter-se em consideração o disposto no n.º 2, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de 
junho: o limite de quantificação a adotar deve 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. 
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No quadro n.º 1 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 
seguinte. 

Quadro n.º 1 - 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 
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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 
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 

Invertebrados 
bentónicos, fauna 

piscícola, 
diatomáceas; 

Elementos 
hidromorfológicos; 

Elementos 
biológicos: 1x ano 

durante a primavera; 
Elementos 

hidromorfológicos: 
1x ano durante a 
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Chão/Parada Elementos físico-
químicos gerais, 

microbiológicos e 
outros poluentes 

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 2 e n.º 3) 

Quadro n.º 2 - Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais, microbiológicos e outros poluentes a 
analisar nas estações acima definidas  

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 
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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 

Quadro n.º 3 - 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 
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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 4 e 5. 

Quadro n.º 4 - 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) … 

                    

                    

Quadro n.º 5 - 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 
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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   

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 5), deve 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. 
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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 deve 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, podem 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. 

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 podem 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 
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ano, de acordo com a estrutura indicada no quadro n.º 6. 

Quadro n.º 6 - Modelo de entrega dos dados respeitantes aos níveis de água e volumes de água 
captados 

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 …

 
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 7. 

Quadro n.º 7 - 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. 

Deve ser tido em atenção os limites de quantificação dos métodos de análise a adotar. Para esse efeito 
deve ter-se em consideração o disposto no n.º 2, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de 
junho: o limite de quantificação a adotar deve 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 
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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 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 8 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 9 e 10. 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 1 e 2.  

Quadro n.º 8 - 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 G5 41,434692 -6,893456 Na ribeira 
de Gebelim, 

Invertebrados 
bentónicos, fauna 

Elementos biológicos: 
1x ano durante a 
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03 a jusante da 
futura 
barragem 
de Gebelim 
e antes da 
confluência 
com a 
ribeira de 
Vale Pereiro 

piscícola*, 
diatomáceas; 
Elementos 
hidromorfológicos; 
Elementos físico-
químicos gerais 

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 
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 
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(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 9 - Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais a analisar nas estações definidas no 
quadro 8 

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 

Quadro n.º 10 - Indicação dos elementos de qualidade biológica e hidromorfológicos a analisar nas 
estações definidas no quadro 8 

Elementos Biológicos 

Descrição Unidades Indicador 
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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) 

B2. Programa de monitorização da barragem de Gebelim 

No quadro 11 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 12. 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 4. 

Quadro n.º 11 - 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 12 - Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais e clorofila a analisar nas estações 
definidas no quadro 14 

Elementos Físico-químicos Gerais 

DQA Valências Parâmetros Unidades 
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  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 

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 13 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 nos quadros 14 e 
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 nos quadros n.º 1 e n.º 2. 

Quadro n.º 13 – Estação de amostragem a monitorizar pelo concessionário no âmbito do PM do AH de 
Vilar Chão/Parada 

Código Código Coordenadas ETRS89 Localização das Elementos Frequência 
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Contrato 
de 
Concessão 

AIA 

Latitude Longitude 

estações 

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 
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 
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secos) ou adiada (anos húmidos). 

Quadro n.º 14 – Indicação dos parâmetros físico-químicos gerais e outros poluentes a analisar nas 
estações definidas no quadro 13 

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 

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 

mailto:geral@apambiente.pt


 
 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

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

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

 

44 

*- 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 15 - Indicação dos elementos de qualidade biológica e hidromorfológicos a analisar nas 
estações definidas no quadro 8 

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) 

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. 
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As características do programa de monitorização a implementar para avaliação do RCE encontram-se 
definidas no quadro n.º 16. 

Quadro n.º 16 - 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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No final dos 2 anos deve 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: 

 Medir com registo em contínuo os caudais ecológicos lançados; 

 Repetir a caracterização morfológica do troço do curso de água a jusante 
fortemente modificado, efetuada nos 1º e 2º anos deste programa;  

 Repetir a inventariação e caracterização dos habitats aquáticos no troço de 
curso de água a jusante considerado fortemente modificado; 

 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 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 
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DQA e em vigor; 

 Caracterização da estrutura e composição da galeria ripícola e do seu 
estado de conservação.  

 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). 
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