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DESENHOS DO EIA CONSOLIDADO
N.º DE DESENHO

N.º FOLHAS

ESTADO

TÍTULO

22

1

Revisto

Carta de capacidade de absorção visual da
paisagem

23

1

Revisto

Carta de sensibilidade da paisagem

30

1

Original

Carta de declives

DESENHOS DOS ELEMENTOS ADICIONAIS

ii

N.º DE DESENHO

N.º FOLHAS

ESTADO

TÍTULO

01

1

Original

Enquadramento da albufeira nas massas de
água e respetivas bacias hidrográficas

02

1

Original

Carta hipsométrica

03

1

Original

Carta de exposições
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NOTA INTRODUTÓRIA
No presente volume apresentam-se elementos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao Processo de AIA n.º 3478 "Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga" (Estudo Prévio),
cujo proponente é a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (CMCA), pretendendo dar
resposta às solicitações da Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA), expressas no Ofício com a Ref. S031773-202205DAIA.DAP/DAIA.DAPP.00057.2022 que se reproduz no APÊNDICE 01.
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ELEMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE DE AIA,
PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA
Ofício Ref. S031773-202205-DAIA.DAP/DAIA.DAPP.00057.2022

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.1. Esclarecer se existe algum protocolo firmado com a Autoridade Nacional de Regadio para a
exploração desta infraestrutura e quais os termos do mesmo. Esse protocolo deve ser remetido, uma
vez que em caso de viabilidade ambiental deste projeto, não poderá ser o atual proponente a gerir
a infraestrutura hidráulica na fase de exploração e cumprir as condições que vierem a ser impostas,
tanto do ponto de vista do contrato de concessão como da declaração de impacte ambiental.
Resposta:
De acordo com Regime Jurídico de Obras de Hidráulica Agrícola (RJOHA, Decreto-Lei n.º 269/82,
de 10 de julho, na republicação do Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril) a gestão das obras do
Grupo IV, que é o caso do presente aproveitamento hidroagrícola, deverá ser da competência
de uma Junta de Agricultores. Tendo em conta a fase atual do estudo (estudo prévio) não há
qualquer obrigatoriedade de existência de Junta de Agricultores uma vez que a formação da
mesma só terá de ter início no prazo de 60 dias após a aprovação do projeto de execução (art.º
52º). Assim, a junta de agricultores será conformada numa fase posterior.
Quanto à existência de um protocolo, este não está assinado com a Autoridade Nacional de
Regadio. Contudo, verifica-se a existência de um protocolo, que contém o mesmo objetivo,
firmado com a DRAP Norte, que se envia no ANEXO 01 do presente documento.

1.2. Rever o cálculo do Regime de Caudais Ecológicos (RCE), atendendo que:
De acordo com o novo guia para RCE (que pode ser consultado em
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Agua/DRH/ParticipacaoPublica/PGRH/20222027/3_Fase/01_GuiaRCE.pdf), a determinação de RCE em novos aproveitamentos hidroagrícolas
(AH) deve, numa fase inicial dos estudos, recorrer ao método hidrológico desenvolvido no âmbito
do PNA (o que o estudo efetuou), de modo a ser utilizada na avaliação da viabilidade técnicoeconómica e ambiental e na definição dos valores limite para o dimensionamento do DLCE
(Dispositivo de Libertação de Caudal Ecológico) (ponto 4.2.2). Todavia, para grandes AH, como é o
presente caso, o RCE deverá ser refinado, devendo ser aplicado a metodologia IFIM (ver capítulo
4.3). O objetivo é aplicar uma abordagem hierárquica no desenvolvimento de RCE (ver capítulo 4.1),
começando com métodos hidrológicos, passando para métodos (eco)hidráulicos e se necessário
passar para métodos holísticos.
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Embora o Anexo I do documento acima descrito, indique no quadro 2.1, que para rios temporários
o método IFIM tenha somente uma adequabilidade moderada, isto está relacionado com o facto do
método IFIM ser geralmente centrado na fauna piscícola, o que no caso dos rios temporários é
sempre algo problemático (em rios temporários muitas vezes o que existe é a recolonização dos
peixes periodicamente). Nestas situações o método o IFIM pode ser aplicada a outras espécies-alvo,
como por exemplo os macroinvertebrados. O objetivo dos caudais ecológicos é proteger habitats
alvos, pelo que a equipa deve avaliar em campo os grupos que devem ser considerados no âmbito
do IFIM (aplicável aos grupos-alvo que se pretende preservar), demonstrando a sua
existência/viabilidade ou não.
Resposta:
O Guia Metodológico para a Definição de Regines de Caudais Ecológicos em Aproveitamentos
Hidráulicos de Portugal Continental sugere uma abordagem hierárquica com vários níveis
sequenciais para a definição do Regime de Caudais Ecológicos (RCE), considerando etapas
sequenciais. De acordo com o estipulado naquele documento, no primeiro nível deve ser
aplicado o método hidrológico desenvolvido no âmbito do Plano Nacional da Água – doravante
designado como “método do PNA 2002” –, sendo no segundo nível aplicados métodos mais
precisos, do tipo hidráulico ou ecohidráulico.
O Guia Metodológico identifica como métodos possíveis para este segundo nível o Método do
Perímetro Molhado e/ou a Metodologia IFIM (Instream Flow Incremental Methodology,
Bovee, 19821), que correspondem respetivamente a Metodologias Hidraúlicas e Ecohidraúlicas.
A metodologia IFIM é centrada no princípio de que a distribuição dos elementos biológicos
(geralmente os peixes, mas também aplicável a algumas espécies de macroinvertebrados) de
um determinado sistema fluvial é determinada, entre outros fatores, pelas características
hidráulicas, estruturais e morfológicas dos cursos de água (Stalnaker e Milhous, 19832). Cada
organismo dulçaquícola tende a selecionar no curso de água as condições que lhe são mais
adequadas, correspondendo a cada variável ambiental – que nomeadamente consideram a

1

Bovee, K.D. (1982). A guide to stream habitat analysis using the Instream. Flow Incremental Methodology. Instream Flow

Information Paper 12. U.S. Fish and Wildlife Service
2

Stalnaker C. B. e R. T. Milhous (1983). Responses to general questions compiled by the conventors of the Instream Flow

Technology Section of the 1983 Hydropower Conference. Northwest Small Hydroelectric Association. November 29December 1.
4
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profundidade, velocidade, substrato e os diferentes tipos de cobertura – um grau de
preferência, que é proporcional à aptidão do valor da variável para a espécie (Gore et al., 19893).
Assim, esta metodologia ecohidráulica recorre a critérios de uso ou preferência – i.e., relação
entre o habitat utilizado e o disponível – de habitat de uma ou mais espécies para simular a
variação do habitat disponível em função dos vários regimes de caudal (Gan e McMahon, 19904).
Estes critérios podem ser determinados para uma fase do ciclo de vida (e.g., juvenil ou adulto)
e para uma atividade biológica em particular (e.g., reprodução, alimentação, refúgio), que
geralmente são efetuados com base em amostragens de campo específicas. Em alternativa
poderão ser utilizados dados bibliográficos existentes sobre a temática, nomeadamente para a
mesma bacia hidrográfica (ou então para rios da mesma tipologia abiótica).
Desta forma, um dos pressupostos para a aplicação do IFIM é a determinação de critérios de
uso/preferências habitacionais para as espécies alvo, nas várias épocas do ano (i.e., Outono,
Inverno, Primavera e Verão). Assim, deverão ser amostrados os organismos alvo através de
métodos de abordagem dirigida, em que no local onde cada espécime/grupo de espécimes é
capturado são concretizadas as medições das variáveis ambientais utilizadas na caracterização
do habitat.
Esta metodologia foi desenvolvida e é geralmente aplicada à fauna piscícola, mas como
amplamente referenciado no EIA, as condições para sobrevivência da fauna piscícola são quase
nulas na linha de água em causa, pelo que a sua utilização como comunidade alvo na aplicação
da metodologia não será possível nesta linha de água.
Embora a metodologia já tenha sido aplicada com base em espécies/grupos de espécies de
macroinvertebrados bentónicos (e.g., Jowett, 2003 5; Rosenfeld et al., 2017 6), o que poderia ser
ponderado na linha de água em avaliação, isto é o carácter temporário da mesma, sem
escoamento superficial num período alargado de tempo, tornarão a aplicação da metodologia

3 Gore, J.A., Nestler, J.M. e J.B. Layzer (1989). Instream flow predictions and management options for biota affected by peaing-

power hydroelectric operations. Regulated Rivers: Research & Management 3: 35-48
4

Gan, K. e T. McMahon (1990). Variability of results from the use of PHABSIM in estimating habitat area. Regulated Rivers:

Research & Management 5: 233-239.
5

Jowett, I.G. (2003), Hydraulic constraints on habitat suitability for benthic invertebrates in gravel-bed rivers. River Research.

Applications, 19: 495-507
6

Rosenfeld, J.; Beecher, H. e R. Ptolemy (2016) Developing Bioenergetic-Based Habitat Suitability Curves for Instream Flow

Models, North American Journal of Fisheries Management, 36:5, 1205-1219, DOI: 10.1080/02755947.2016.1198285
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IFIM com base neste grupo biológico desadequada. O caráter temporário da linha de água, além
de impedir a presença de espécimes nos períodos/trechos sem caudal, promove ainda a
concentração dos exemplares remanescentes em algumas áreas, não sendo fiável a avaliação
das preferências habitacionais neste período. Importa ainda destacar que em Portugal e
Espanha não foram, até ao momento, desenvolvidos critérios de aptidão de habitat para
macroinvertebrados bentónicos. Refira-se ainda que os trabalhos que desenvolvem critérios de
uso de habitat para macroinvertebrados são efetuados, sobretudo, com o propósito de
diversificar as comunidades biológica utilizadas nas simulações habitacionais realizadas e não
em função da hidrologia, mais intermitente, do curso de água (e.g., Jowett et al., 1991 7;
Mérigoux et al., 2009 8).
Tendo por base o referido, considera-se ser mais adequada a aplicação do Método Hidrológico
do Perímetro Molhado no segundo nível da Abordagem Hierárquica com o propósito de refinar
o RCE inicialmente estabelecido. Este método é baseado no pressuposto (Leathe e Nelson,
19869) de que existe uma relação crescente entre o perímetro molhado (distância medida ao
longo do fundo e dos lados de uma secção transversal fluvial em contacto com a água) e a
capacidade biogénica do curso de água, o que é facilmente percetível em rios temporários.
A aplicação do método do Perímetro Molhado requer que, para uma dada secção (caracterizada
pelo respetivo perfil transversal) de um curso de água, seja obtida a curva (P, Q), que relaciona
os caudais (Q) que aí se escoam com os perímetros molhados (P) que lhes correspondem. Estas
curvas refletem, para cada secção transversal, o aumento continuado do perímetro molhado
com o caudal, permitindo identificar o valor de caudal a partir do qual a velocidade de aumento
declina em função da morfologia do canal. O valor do caudal associado ao primeiro ponto de
inflexão da curva é tomado como o caudal ecológico (mínimo) recomendado pelo método.

7

Jowett, I. G., Richardson, J., Biggs, B. J. F., Hickey, C. W. e J. M. Quinn (1991) Microhabitat preferences of benthic

invertebrates and the development of generalised Deleatidium spp. habitat suitability curves, applied to four New Zealand
rivers, New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 25:2, 187-199, DOI: 10.1080/00288330.1991.9516470
8

Mérigoux, S., Lamouroux, N., Olivier, J.-M. e S. Dolédec, (2009), Invertebrate hydraulic preferences and predicted impacts

of changes in discharge in a large river. Freshwater Biology, 54: 1343-1356. https://doi.org/10.1111/j.13652427.2008.02160.x
9

Leathe, S.A., e F.A. Nelson (1986). A literature evaluation of Montana’s wetted perimeter inflection point method for

deriving instream flow recommendations. Helena, MT, Department of Fish, Wildlife, and Parks, 70 p.
6
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Por fim, importa referir que a presente metodologia tem ampla aplicação a nível mundial, assim
como em Portugal (e.g., Alves, 2002 10; Portela, 2005 11; 2006 12; Godinho et al., 2014ª 13;b 14),
tendo sido classificado no Anexo 1 do Guia dos Caudais Ecológicos com o mesmo nível de
adequabilidade – Moderado – que o do IFIM aos Rios Temporários, onde a ribeira de Linhares
se insere.
Face ao exposto, propõe-se determinar o regime de caudais ecológicos para a barragem da
Veiga aplicando o método do perímetro molhado. Esta determinação será desenvolvida no
projeto de execução da barragem, coincidindo com o dimensionamento do dispositivo de
libertação do referido caudal ecológico.

1.3. O EIA deve apresentar: Planta Geral de localização sobre a carta militar de Portugal, à escala
1:25 000, com os limites da área a beneficiar (área do perímetro de rega) e da área de estudo,
respetivamente, bem como a delimitação das unidades de rega, e identificando as infraestruturas
do projeto que se prevê construir (formato pdf).
Resposta:
A informação solicitada encontra-se revertida no DESENHO 01 do Relatório do EIA Consolidado
(Volume 2).

10

Alves, M.H. e J.M. Bernardo, (2002). Caudais Ecológicos em Portugal. INAG, Ministério das Cidades, Ordenamento do

Território e Ambiente, Lisboa, Portugal
11

Portela, M.M. (2005). Proposta de procedimento hidrológico-hidráulico para definir caudais ecológicos em cursos de água

do Sul de Portugal Continental Recursos Hídricos. 26(1): 17-36.
12 Portela, M.M. (2006). Definition of environmental flows in rivers of the south of Portugal. 8º Congresso da Água - Associação

Portuguesa dos Recursos Hídricos. Figueira da Foz, 14 pp.
13

Godinho, F.; Costa, S.; Pinheiro, P.; Reis, F. e A. Pinheiro (2014a). Integrated procedure for environmental flow assessment

in rivers. Environmental Processes 1(2):137–147.
14 Godinho, F. N.;

Costa, S.C; Pinheiro, P.J.; Alvarez, T. e F. Reis (2014b). Metodologia integrada para determinação de regimes

de caudais ecológicos aplicada em rios ibéricos - AQUALOGUS-eFLOW. Recursos Hídricos 35: 19-27.
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1.4. O EIA deve indicar a área atualmente regada, embora de forma deficitária, localizada dentro do
perímetro de rega (valor absoluto e percentagem).
Resposta:
Com base nos registos obtidos na consulta pública de 13 e 14 de maio de 2021, e por observação
dos ortofotomapas referentes a 2018, disponibilizados pela CMCA, estima-se que a área
atualmente regada seja de 134,4 ha. Considerando que a área equipada é de 464,9 ha, verificase que, atualmente, praticamente 30 % da área do perímetro já se encontra regada.

1.5. Rever o sub-capítulo 6.3.3 MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS, (RS - Tomo 1, página 45) e
respetivo quadro síntese, com a apresentação do balanço final das terras sobrantes.
Resposta:
De acordo com o Relatório do EIA (Volume 1, Tomo 1), o resumo dos movimentos de terras
associados à construção das diferentes infraestruturas que constituem o projeto é o
apresentado no quadro abaixo, no qual foi inserido o balanço final de cada um dos movimentos.
Quadro 1.1 – Síntese dos movimentos de terras por infraestrutura.
Infraestrutura

Escavação (m3)

Aterro (m3)

Material sobrante (m3)

Barragem da Veiga e órgãos de
segurança e exploração

76 899

147 650

76 899

684

–

684

Rede viária (desvio da EM632
e alteamento do CM1141)

1 555

15 400

–

Rede de rega

56 835

48 439

8397

Total

135 973

211 489

85 980

Estação de filtração

Esta informação encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 1).

1.6. Apresentar os Desenhos 01 a 07 referenciados ao longo do EIA.
Resposta:
Os DESENHOS 01 a 07 referenciados ao longo do EIA apresentam-se no Relatório do EIA
Consolidado (Volume 2)

8
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1.7. Apresentar a informação geográfica de todas as infraestruturas do projeto, dos Usos dos
Recursos (Anexo 01), dos elementos patrimoniais, da localização das fontes de poluição, da área a
beneficiar e da área de estudo, em formato vetorial (shapefile ou kmz), sistema ETRS89, denominado
PT-TM06.
Resposta:
A informação geográfica em formato vetorial solicitada apresenta-se no ANEXO 02 do presente
documento.

2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
2.1 RECURSOS HÍDRICOS
2.1.1. Apresentar peça desenhada com o enquadramento da albufeira na massa de água em que a
mesma se insere (PT03DOU0337) e da bacia de drenagem a montante da barragem.
Resposta:
A informação solicitada apresenta-se no DESENHO 01 do presente documento, à escala
1:50 000.

2.1.2. Apresentar peça desenhada com o enquadramento da rede de rega nas massas de água em
que se insere.
Resposta:
A informação solicitada encontra-se revertida no DESENHO 04 do Relatório do EIA Consolidado
(Volume 2).

2.1.3. Apresentar caracterização hidromorfológica e do regime hidrológico da ribeira de Linhares no
local onde vai ser construída a barragem e na área a inundar pela respetiva albufeira.
Resposta:
Para proceder à caracterização hidromorfológica do local onde será construída a barragem e da
área a inundar pela respetiva albufeira,

identificaram-se algumas das pressões

hidromorfológicas presentes. Esta informação decorre dos trabalhos associados ao EIA –
fotointerpretação e trabalhos de campo – em conjunto com dados disponibilizados pela APA.
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As pressões hidromorfológicas encontram-se associadas às alterações físicas nas áreas de
drenagem, nos leitos e nas margens dos cursos de água, com impacte nas condições
morfológicas, continuidade fluvial e no regime hidrológico das massas de água.
Na área analisada identificam-se como principais fontes de pressão hidromorfológica a
existência de pontes, viadutos e passagens hidráulicas, e algumas estruturas que necessitam de
confirmação no terreno. Na Figura 2.1 pode analisar-se a distribuição espacial das pressões
identificadas.

Figura 2.1 – Pressões hidromorfológicas no local onde será construída a barragem e na área a
inundar pela respetiva albufeira.

Relativamente ao regime hidrológico da ribeira de Linhares verifica-se uma ausência de estações
hidrométricas na linha de água em estudo. Desta forma adotou-se uma bacia hidrográfica de
referência com características fisiográficas semelhantes e pelo menos 30 anos de registos de
dados hidrométricos de forma a ajustar um modelo precipitação-escoamento.
A estação hidrométrica escolhida foi Santa Marta do Alvão (R.E.) (05K/01H), com uma área
drenada de 48,8 km². Esta estação possui uma série de 56 registos entre 1955/56 e 2010/11.
Foi determinada a precipitação ponderada na bacia, através do método de Thiessen, utilizando
os postos de Lamadas de Alvadia (05K/02UG), Santa Marta da Montanha (04K/02G) e Lixa do
Alvão (04K/03UG), com registos de precipitação no período de 1955/56 a 1997/98 (43 registos).
10
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O modelo linear precipitação-escoamento obtido para este período tem um coeficiente de
correlação de 0,83, que pode ser considerado satisfatório, e é apresentado na figura seguinte.
2500,0
y = 0,7977x - 282,69
R² = 0,829

Escoamento (mm)

2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

Precipitação (mm)
Figura 2.2 – Modelo de regressão linear – E.H. Sta. Marta do Alvão - postos udométricos de
Lamadas de Alvadia, Santa Marta da Montanha e Lixa do Alvão - período 1955/56 a 1997/98.

Utilizando este modelo de regressão linear com a precipitação registada no posto udométrico
de Fonte Longa foi possível obter uma série de escoamentos para o período de 1979/80 a
2008/09, constituída pelos valores obtidos no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (subbacia Douro 13 - período 1979/80 a 1990/91) e pelos escoamentos estimados (período 1991/92
a 2008/09). Um resumo dos valores obtidos é apresentado no quadro seguinte, podendo
descrever o regime hidrológico da ribeira de Linhares ao longo do ano.
Quadro 2.1 – Escoamentos na sub-bacia Douro 13 (mm) - período de 1979/80 a 2008/09
Modelo de regressão linear E.H. Sta. Marta do Alvão - postos udométricos de Lamadas de Alvadia,
Santa Marta da Montanha e Lixa do Alvão.
Out

Nov

Dez

Ano Seco

1,66

6,92

5,92 12,73

Ano Médio
Ano Húmido

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

7,51

7,19

6,15

3,83

2,34

0,81

0,38

0,41

4,24 14,73 32,13 32,81 23,59 19,67 22,00 13,08

4,58

1,86

0,73

0,86

17,42 41,09 84,40 73,99 57,57 36,93 41,62 25,54 13,19

3,08

1,37

1,58

De forma análoga estabeleceu-se um modelo de regressão linear entre a precipitação anual no
posto udométrico Fonte Longa e os escoamentos obtidos no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio
Douro (sub-bacia Douro 13) para o período 1961/62 a 1990/91, obtendo-se um coeficiente de
correlação de 0,77. Utilizou-se este modelo de regressão linear para obter uma série de
escoamentos até 2008/09, com base nos registos de precipitação do posto Fonte Longa entre
1991/92 a 2008/09, obtendo-se então uma série de 30 anos (período de 1979/80 a 2008/09).
Este método conduz a valores de escoamento em ano médio e ano húmido inferiores aos
obtidos através do modelo de regressão linear baseado na E.H. de Sta. Marta do Alvão, tendo
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sido, de forma conservativa, o adotado para a estimativa das afluências à barragem da Veiga e
consequente avaliação das disponibilidades hídricas.

2.1.4. Apresentar estimativa dos valores de precipitação na bacia hidrográfica da barragem, com
base na informação hidrométrica disponível.
Resposta:
Para a bacia hidrográfica em estudo não existem registos horários de precipitação, tendo assim
sido utilizados os registos das precipitações máximas diárias na estação udométrica de Fonte
Longa (06N/03UG), existentes no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH.pt) para o período de 1932/33 a 1991/92, correspondente a um total de 60 registos.
A análise da série de precipitações permitiu concluir que a função de distribuição de Gumbel é
a que melhor se aplica à série de registos, obtendo-se assim as precipitações máximas diárias
para diversos períodos de retorno. Os valores obtidos apresentam-se no Quadro 2.2.
Quadro 2.2 – Precipitações máximas diárias (Fonte Longa).
Período de retorno (anos)

Probabilidade

Precipitação (mm)

2

0,5000

45,73

5

0,8000

63,60

10

0,9000

75,43

20

0,9500

86,78

50

0,9800

101,47

100

0,9900

112,48

500

0,9980

137,92

1000

0,9990

148,86

2000

0,9995

159,79

2.1.5. Demonstrar a relação entre as disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica a montante da
barragem e a exploração da Barragem de Fonte Longa.
Resposta:
A bacia hidrográfica da barragem da Fonte Longa está inserida na bacia hidrográfica da barragem
da Veiga, podendo assim ser definida como uma sub-bacia da bacia da barragem da Veiga.
De forma conservativa, para efeitos de dimensionamento hidráulico dos órgãos de exploração
e segurança da barragem da Veiga, foi considerada a área da bacia hidrográfica total, ou seja,
assumindo que a barragem da Fonte Longa não existia e que não existiria qualquer obstáculo à
12
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circulação de água. Este fator conduz naturalmente a caudais de dimensionamento superiores,
estando, portanto, todo o dimensionamento efetuado do lado da segurança.
Para o caso da avaliação das disponibilidades hídricas na albufeira da barragem da Veiga
(afluências à albufeira) foi excluída toda a área da bacia hidrográfica da barragem da Fonte
Longa, uma vez que essa bacia não contribui totalmente para a albufeira da Veiga. Desta forma,
as disponibilidades hídricas na albufeira da Veiga são independentes da exploração da barragem
da Fonte Longa.

2.1.6. Pese embora o EIA faça menção aos dados existentes das campanhas de monitorização da
ARH-Norte e que datam essencialmente de 2017/18 (no caso da ribeira da Uceira são de 2019/20) e
para os quais não foram monitorizados todos os elementos biológicos, considera-se relevante que
mesmo nesta fase de Estudo Prévio seja efetuada uma avaliação da situação atual das massas de
água afetadas pelo AH da Veiga. Esta avaliação deve ser efetuada de acordo com os critérios
estabelecidos no âmbito DQA, que podem ser consultados no documento “Critérios para a
Classificação das Massas de Água” (disponível em https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestaode-regiao-hidrografica-1), durante um período de 1 ano (4 campanhas de monitorização, 1 por
estação do ano). As massas de água a monitorizar são a ribeira do Cibio (PT03DOU0360) e a ribeira
de Linhares (PT03DOU0337). A área abrangida pela ribeira da Uceira (PT03DOU0357) é desprezável,
sendo por isso irrelevante a monitorização.
Resposta:
De acordo com o solicitado pela Comissão de Avaliação, o promotor do Aproveitamento
Hidroagrícola da Veiga irá concretizar um ciclo anual de amostragem abrangendo os elementos
biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos de suporte, assim como dos poluentes
específicos e substâncias prioritárias. A referida avaliação terá início com a campanha de verão
de 2022 dos elementos físico-químicos de suporte, sendo finalizada com a campanha de
primavera de 2023, quando serão amostrados todos os descritores (elementos biológicos,
hidromorfológicos (River Habitat Survey – RHS) e físico-químicos de suporte.
Para a amostragem dos elementos de qualidade biológica serão seguidas as especificações
técnicas dos Protocolos de Amostragem e Análise em vigor, disponíveis na página da APA
dedicada à DQA15. No que respeita à ficha para o RHS, será utilizada a versão de 2003 da
Environment Agency, enquanto a recolha dos elementos físico-químicos de suporte terá como

15

Disponível em https://www.apambiente.pt/dqa/implementa%c3%a7%c3%a3o-da-dqa-em-portugal.html e consultado em

maio de 2022.
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base metodológica o referido no guia RELACRE de 201716 e nas normas de qualidade aplicáveis
(e.g., Decreto-Lei n.º 42/2016, de 1 de agosto).
Para o efeito, apresentam-se as duas estações de monitorização em sistemas lóticos já
consideradas no Relatório do EIA (Volume 1, Tomo 4), sendo uma delas na ribeira de Linhares e
outra na ribeira do Cibio.
Quadro 2.3 – Estações de monitorização propostas. Fonte: Relatório do EIA (Volume 1, Tomo 4).
Coordenadas
Código

Enquadramento
X

Y

EM2

ribeira de Linhares (jusante)

67207,8072

171495,8020

EM3

ribeira do Cibio

70849,7136

168027,6068

* Sistema de coordenadas em ETRS 1989 TM06.

As estações de monitorização a serem consideradas são apresentadas na Figura 2.3.

16

Disponível em:

https://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/GuiaRELACRE28_Amostragem%20de%20Ag
uas_VF_20171218.pdf e consultado em julho de 2022
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Figura 2.3 – Localização das estações de monitorização propostas.

Como referido, a avaliação será efetuada de acordo com os critérios estabelecidos no âmbito
DQA, disponíveis no documento “Critérios para a Classificação das Massas de Água” (disponível
em https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica-1), que integra a
proposta de PGRH (2022-2027).
Os resultados do ciclo anual de monitorização serão apresentados no Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).

2.1.7. Avaliar com maior exatidão a real disponibilidade de água a médio-longo prazo, tendo
presente que de acordo com o estudo da Avaliação das Disponibilidades Hídricas atuais e futuras
(https://participa.pt/pt/consulta/avaliacao-das-disponibilidades-hidricasatuais-e-futuras-eaplicacao-do-indice-de-escassez-wei), prevê-se que na bacia do Douro haja uma redução média de
18% da disponibilidade hídrica (página 17 da apresentação), e que poderá ser maior na área de
inserção da barragem da Veiga.
Resposta:
De acordo com a apresentação do estudo “Avaliação das Disponibilidades Hídricas Atuais e
Futuras e Aplicação do Índice de Escassez WEI+” (Oliveira RP, 2021), identificou-se, resultante
das alterações climáticas, uma tendência de diminuição do escoamento anual médio entre os
períodos de 1945/46 a 1980/81 e de 1981/82 a 2015/16. Neste contexto, verificou-se um
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decréscimo de cerca de 18 % do escoamento anual médio para a totalidade da região
hidrográfica do Douro (Portugal e Espanha) e de 28 % para a RH3. O estudo demonstra assim a
redução do escoamento atual quando comparado com o século anterior.
Prevê-se ainda que as tendências de diminuição do escoamento se mantenham. Tal, vai ao
encontro dos resultados obtidos no mesmo estudo, em que se simula o escoamento para os
períodos de 2011 a 2040, 2041 a 2070 e 2071 a 2100. Considerando o período de 2041-2070,
em que se enquadra grande parte da vida útil expectável do aproveitamento (30-40 anos), as
simulações indicam um decréscimo de 6 % para o cenário RCP4.5 e de 7 % para o cenário RCP8.5
(mais gravoso).
Também é expectável que, derivado do aumento das temperaturas em ano médio, os valores
da

evapotranspiração

sejam

superiores

no

futuro.

O

Portal

do

Clima

[http://portaldoclima.pt/pt/#] disponibiliza as estimativas de diversas variáveis climáticas, entre
elas a evapotranspiração de referência, para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100,
bem como para o período histórico de 1971-2000. Comparando os períodos de 1971-2000 e
2041-2070, para o Douro estima-se um aumento de 7 % (RCP4.5) a 10 % (RCP8.5), passando de
valores médios de 2,8 mm/dia para 3,0 e 3,1 mm/dia, respetivamente.
Tendo em conta os valores adotados anteriormente no estudo e considerando os valores das
simulações mais penalizadores (redução de 7 % para o escoamento e aumento de 10 % para a
evapotranspiração), para uma garantia de abastecimento de 80 %, a área máxima a beneficiar
será de 466 ha, o que corresponde a uma área regada de 421 ha. A área efetivamente regada
considerada a nível de estudo prévio é de 419,6 ha, valor que se encontra dentro das áreas
máximas estimadas para os cenários futuros analisados.
Redução de escoamento (- 7 %)
Garantia de abastecimento (%)

Área máxima a beneficiar (ha)

Área máxima regada (ha)

80

513

463,0

Redução de escoamento (- 7 %) + Aumento ET0 (7 % - RCP4.5)
Garantia de abastecimento (%)

Área máxima a beneficiar (ha)

Área máxima regada (ha)

80

478

431,4

Redução de escoamento (- 7 %) + Aumento ET0 (10 % - RCP8.5)
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Garantia de abastecimento (%)

Área máxima a beneficiar (ha)

Área máxima regada (ha)

80

466

420,6
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Neste caso, uma vez que a albufeira foi dimensionada para permitir o desenvolvimento, no
futuro, de uma segunda fase, não existem condicionantes caso se verifiquem os as reduções de
escoamento previstas nos cenários de alterações climáticas.
Nessa situação, para permitir a implementação dessa 2ª Fase terá de se alterar o modelo de
ocupação cultural, optando por culturas menos exigentes em água, ou considerar, nas épocas
mais secas, a realização de regas deficitárias.

Relatório Técnico: Volume 1 – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações Previstas ma
alínea 7 do artigo 4.º da Diretiva Quadro da Água (DQA)
O estudo efetuado concluiu que a nova ação/atividade (Barragem da Veiga) afetará o estado
ecológico da massa de água da ribeira de Linhares, conduzindo à degradação da qualidade da água,
pelo que o incumprimento dos objetivos ambientais só é permitido desde que cumpridos os
requisitos expressos nas alíneas a) a d) do artigo 4(7) da DQA. Nesse sentido, o relatório técnico
“Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações Previstas na alínea 7 do artigo 4º da DQA”
deve ser revisto tendo em conta os Elementos Adicionais solicitados nas questões 2.1.8 a 2.1.15,
integrantes do presente documento.
2.1.8. Identificar as principais características do projeto que evidenciem a sua importância social e
económica, e os objetivos benéficos associados.
Resposta:
De acordo com os dados do RGA, a evolução da agricultura na última década dá-se precisamente
pelo aumento da área cultivada de frutos frescos, tendo a macieira um papel muito relevante
na economia do concelho, com um aumento de mais de 50% da área plantada (RA 2009 e 2019).
Estas culturas, em conjunto com o amendoal e outros frutos secos, o olival e a vinha constituem,
de acordo com essa fonte, a base da agricultura do concelho contribuindo para a sua economia.
Estes dois últimos tiveram uma tendência de estagnação, enquanto que os primeiros estão em
franca expansão.
Para sustentar a importância da agricultura na socioeconomia do concelho de Carrazeda de
Ansiães, os montantes dos pagamentos recebidos ao abrigo dos programas PDR2020, Pedido
único, VITIS e outros pagamentos superaram, em 2021, os 5 milhões de euros, de acordo com
dados fornecidos pela DRAPN. De referir que este concelho é de reduzida dimensão com uma
população envelhecida e que carece de dinâmicas que permitam a implementação de empresas
agrícolas e agroindustriais de modo a reduzir a tendência de perda de população que se tem
verificado nas últimas décadas em toda a região.
Como se sabe, estas culturas, apenas são rentáveis caso tenham associados sistema de rega,
que permitam garantir as produções agrícolas. Os agricultores atualmente usam o recurso água
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de forma muito precária, a partir de charcas construídas junto à ribeira ou de bombagens diretas
a partir desta, sem garantia de água, pelo que a implementação de um aproveitamento
hidroagrícola permite um melhor planeamento e garante uma melhor produção agrícola.

2.1.9. Avaliar a sustentabilidade ambiental do projeto e da sua coerência com os planos e estratégias
ambientais existentes.
Resposta:
O projeto em avaliação visa o desenvolvimento do regadio, sendo enquadrado em vários planos
e estratégias relacionadas com a promoção da agricultura e o desenvolvimento socioeconómico
dos territórios de baixa densidade, de entre os quais se podem mencionar o Plano Nacional de
Regadios e a Estratégia, Plano e Programa de Ação para a Coesão Territorial.
Refere-se ainda a Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030, aprovada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, que visa enquadrar o contributo que
uma agricultura mais inovadora, eficiente e sustentável pode ter na promoção do bem-estar e
da sustentabilidade da sociedade portuguesa. Esta Agenda está alinhada com as prioridades
estabelecidas em Portugal relativamente ao esbatimento das desigualdades e à alteração da
atual estrutura demográfica, mas inclui também a adaptação às alterações climáticas. Mais
especificamente, o projeto do AH da Veiga poderá ser enquadrado nas seguintes iniciativas da
Agenda:
•

adaptação às alterações climáticas: é da maior importância no setor agrícola e pecuário,
tendo em conta os atuais impactes e os que são esperados no futuro, bem como a
necessidade de se atuar já, de forma a adaptar a produção agrícola à gestão mais eficiente
dos recursos solo e água;

•

territórios sustentáveis: pretende consolidar a utilização sustentável dos recursos naturais,
nomeadamente do solo e da água.

As práticas agrícolas a implementar no projeto deverão conformar-se a estes objetivos e, ainda,
aos previstos na estratégia Farm to Fork, que integra o Green Deal, e que prevê para a agricultura
europeia:
•

reduzir em 50% o uso e o risco associado à utilização de pesticidas e reduzir em 50% o uso
dos pesticidas mais perigoso até 2030;

•

reduzir, no mínimo em 50%, a poluição difusa (nutrientes) assegurando em simultâneo a
não deterioração do solo fértil; e

•

reduzir em 50% as vendas de antibióticos usados nas explorações pecuárias e aquícolas até
2030.
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O aumento da escassez de água terá fortes impactes no setor agrícola. Nesse contexto, a
adaptação da atividade é, e continuará a ser no futuro, um grande desafio. A nova Estratégia
para a Adaptação às Alterações Climáticas da União Europeia destaca a importância da
disponibilidade de água doce de uma forma sustentável como fundamental para a resiliência
climática, propondo que é essencial promover uma gestão da água eficiente e racional em todos
os setores, melhorando a articulação e convergência dos planos setoriais com os PGRH, e
promovendo um licenciamento eficaz, considerando as disponibilidades existentes e futuras,
não descurando o cumprimento dos objetivos da DQA.
Espera-se que a implementação do projeto permita uma implementação mais fácil e célere de
boas práticas agrícolas que contribuam para os objetivos do Green Deal, permitindo
simultaneamente aumentar a resiliência da atividade agrícola às alterações climáticas. Em
particular, considera-se que a organização dos agricultores beneficiados pelo novo perímetro de
rega que o projeto irá promover, poderá ser o motor de transformação das práticas agrícolas na
região, através do uso mais eficiente e racional dos recursos (água, solo, nutrientes),
contribuindo ainda para a consecução dos objetivos da estratégia Farm to Fork.
A avaliação da sustentabilidade ambiental do projeto do AH da Veiga deverá ser efetuada para
que seja analisada, de forma abrangente e integrada, a forma como os ecossistemas serão
utilizados para a concretização do projeto hidroagrícola, limitando os impactes ambientais no
presente, mas também para as futuras gerações. Esta avaliação, de acordo com o estipulado no
Documento de Orientação n.º 36: Derrogações dos objetivos ambientais nos termos do art.º 4.º,
n.º 7, deve ser norteada pelos princípios do Tratado da União Europeia, nomeadamente o do
Poluidor-Pagador, o da Precaução, o da Correção da Poluição na Fonte e, ainda, o da
Sustentabilidade.
Assumindo a implementação de todas as medidas de mitigação exequíveis (ver Itens 2.3 e 3.3.2
do Relatório Técnico – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações Previstas no art.º
4.º, n.º 7 da DQA)17, os impactes decorrentes da instalação do AH da Veiga serão compensados
pelos benefícios das novas modificações/alterações para o desenvolvimento sustentável, pela
promoção da atividade agrícola e pelo desenvolvimento socioeconómico associado. Importa
acrescer que não existe uma opção ambiental melhor do ponto de vista técnico e económico,
face aos objetivos socioeconómicos estabelecidos para o projeto.
Esta informação encontra-se revertida no Relatório Técnico do EIA Consolidado (Volume 1).

17

Que serão pormenorizadas em fase de Projeto de Execução.
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2.1.10. Reavaliar as medidas de minimização, atendendo a que devem ser abrangentes e garantir
que na massa de água onde exista derrogação sejam cumpridos os objetivos da DQA,
nomeadamente que seja atingido o potencial de qualidade bom ou superior, salientando-se ainda o
seguinte:
a) Devem ser incluídas as medidas que minimizam o risco de eutrofização da albufeira,
nomeadamente diminuindo a afluência de nutrientes devido à rejeição de efluentes;
Resposta:
No que diz respeito à ETAR de Carrazeda de Ansiães, salienta-se que a CMCA se encontra
atualmente a desenvolver o projeto de “Ampliação e Modernização da ETAR de Carrazeda de
Ansiães”. Este projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, não se dispondo ainda da
solução técnica que será adotada.
Não obstante, sugerem-se as seguintes medidas de minimização, que se encontram revertidas
no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 4):
•

MM (FE) 10 – de entre as medidas que minimizam o risco de eutrofização da albufeira
salienta-se a definição de uma solução de rejeição dos efluentes tratados da ETAR de
Carrazeda de Ansiães que poderá passar pelo aumento do grau de tratamento para terciário,
de forma a reduzir a presença de microrganismos patogénicos, bem como as concentrações
de nutrientes no efluente tratado (p.e:. leito de macrófitas, entre outras soluções).

•

MM (FE) 11 – serão implementadas medidas de minimização na MA que se localiza na bacia
de drenagem da futura albufeira (e.g., proteção e fomento da galeria ribeirinha) e na própria
albufeira (e.g., promoção de vegetação ao longo do perímetro da albufeira) de forma a
tentar minimizar a deterioração da qualidade de água da futura albufeira da Veiga.

b) No que se refere à perda de conectividade fluvial, solicita-se a revisão da informação que consta
do documento uma vez que esta não está suficientemente fundamentada no que concerne à
justificação apresentada para a não criação de um dipositivo de transposição piscícola. Num projeto
desta envergadura será sempre necessário apresentar com maior detalhe a informação e confirmar
estas afirmações antes de tomar decisões que não poderão ser alteradas no futuro sem recorrer a
um investimento avultado. Assim sendo, considera-se pertinente que seja efetuada uma
monitorização da fauna piscícola.
Resposta:
Em termos gerais, a instalação de um dipositivo de transposição piscícola é crucial para mitigar
o efeito de barreira de uma determinada infraestrutura hidráulica transversal sobre as
deslocações piscícolas.
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Todavia, as condições habitacionais da ribeira de Linhares fazem com que a sua utilização –
particularmente no local de implantação da barragem, assim como nos setores de montante –
pela comunidade ictiofaunística seja muito reduzida, pelo que este impacte não se fará sentir
(ou será muito residual). Reforça-se que além de baixa, a probabilidade de ocorrência piscícola
é temporalmente dinâmica, não só ao longo do ano, mas também entre anos com características
hidrológicas particulares, sendo provável que nos anos hidrológicos intermédios e secos a
presença de exemplares ictiofaunístico não ocorra (este facto é frequente nas linhas de água de
mais baixo número de ordem da tipologia dos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão, na qual
a ribeira de Linhares se insere).
As fotografias obtidas no decurso dos trabalhos de campo (Figura 2.4) ilustram o reduzido
habitat potencial para as espécies piscícolas na zona em causa da ribeira de Linhares.

Figura 2.4– Pormenores da ribeira de Linhares (em julho à esquerda e em setembro ao meio e á
direita).

A baixa probabilidade de ocorrência de exemplares ictiofaunísticos justifica a ausência de
qualquer registo com capturas piscícolas na consulta do acervo bibliográfico de cariz técnicocientífico consultado, incluindo dados de instituições públicas (e.g., APA, ICNF) e de Instituições
universitárias com amplo conhecimento sobre a região.
A amostragem ictiofaunística a concretizar como resposta ao Ponto 2.1.6, em que uma das
linhas de água a avaliar será a ribeira de Linhares, servirá para confirmar a situação acima
identificada, para além de reforçar a justificação, no Relatório Técnico – Enquadramento do
Projeto nas Exceções/Derrogações Previstas no art.º 4.º, n.º 7 da DQA, da não necessidade de
implementação de um sistema de transposição piscícola.
Esta informação encontra-se revertida no Relatório Técnico do EIA Consolidado (Volume 1).
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2.1.11. Clarificar que todas as medidas práticas de mitigação foram tomadas, uma vez que apenas
desta forma se pode invocar e justificar a derrogação dos objetivos ambientais;
Resposta:
Tal como identificado na versão inicial do Relatório Técnico – Enquadramento do Projeto nas
Exceções/Derrogações Previstas no art.º 4.º, n.º 7 da DQA, a construção de uma barragem
promove um conjunto de impactes sobre a estrutura, dinâmica e funcionamento das linhas de
água, tendo, em função desses impactes, sido estabelecidas as medidas passíveis de ser
implementadas para os mitigar.
Na identificação dessas medidas foi utilizada como principal base de trabalho a listagem
identificada na tabela – Mitigation Measures Library 18 – complementar ao Guia n.º 37: Steps for
Defining and Assessing Ecological Potential for Improving Comparability of Heavily Modified
Water Bodies da União Europeia.
No Quadro 2.4 são apresentados os principais impactes do AH da Veiga sobre os sistemas
aquáticos e ribeirinhos, as medidas de mitigação possíveis e a sua consideração no EIA.
Quadro 2.4– Impactes associados ao AH da Veiga e medidas de mitigação.
Impactes

Medidas de mitigação.
Sistema de transposição piscícola, medidas de

Perda de conetividade longitudinal

gestão de sedimento, incluindo ações que
protegem o solo nas zonas de intervenção 19.
Implementação de código de boas práticas
agrícolas. Uso eficiente da água (rega gota-a-gota)

Aumento do input de nutrientes em resultado
das práticas agrícolas

e agricultura de precisão, conjugando fertilização
e irrigação otimizadas (e.g. Li et al. 201820).
Aplicação das metas do Green Deal, que preveem
até 2030 a redução de 50% na poluição difusa e
de 20% no uso de fertilizantes químicos;

18

Versão de fevereiro de 2020, disponível em Guide – Water Framework Directive - Environment - European Commission

(europa.eu), e consultado em dezembro de 2021.
19

As características do sistema aquático reduzem a capacidade de sustentação de comunidades piscícolas, pelo que não se

considerou justificada a construção de um sistema de transposição (ver resposta do Ponto 2.1.10.b).
20 Li

Y, Li J, Gao L, Tian Y (2018) Irrigation has more influence than fertilization on leaching water quality and the potential

environmental

risk

in

excessively

fertilized

vegetable

soils.

PLoS

ONE

13(9):

e0204570.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204570.
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Impactes

Medidas de mitigação.
Implementação/promoção de zonas ribeirinhas
tampão para redução dos inputs de nutrientes.

Transformação do sistema aquático a jusante da
futura barragem (regularização de caudais)

Implementação de RCE eficaz.
Redução do tempo de retenção da albufeira, de

Transformação do sistema aquático a montante

forma a aumentar o funcionamento lótico da nova

da futura barragem (criação da albufeira)

Massa de Água; Aumento dos níveis de
tratamento dos efluentes à albufeira

Alterações temporárias associadas à construção
das várias infraestruturas de projeto

Várias medidas relacionadas com boas práticas de
trabalhos de construção, tal com descritas no EIA
do projeto, em fase de Estudo Prévio

Entre estas medidas, destacam-se, pela sua relevância, a definição e implementação de um
Regime de Caudal Ecológico (RCE) e o estabelecimento e implementação de um código de boas
práticas agrícolas (incluindo ações de preservação pedológica) que integrará, nomeadamente,
as metas do Green Deal relacionadas com a utilização de fertilizantes e a redução da poluição
difusa.
Das ações de mitigação ponderadas não se consideram como exequíveis as que, de algum modo,
poderiam reduzir o comportamento lêntico da albufeira. A aplicação de medidas com este
propósito (e.g. abertura regular das comportas de descarga) inviabilizaria a capacidade da nova
barragem promover o armazenamento de água, objetivo principal para a qual é projetada e
construída.
Não obstante, estão contempladas ações para mitigar os impactes indiretos do aumento do
tempo de residência, nomeadamente em relação à eutrofização da massa de água. Para o efeito
estão previstas ações com o objetivo de reduzir os inputs de nutrientes e de matéria orgânica à
albufeira, incluindo a criação/proteção de buffers de vegetação ribeirinha nas linhas de água
afluentes e o aumento da eficiência de tratamento na ETAR.
Relativamente à mitigação do efeito de barreira que a barragem imporá ao transporte de
sedimentos da ribeira de Linhares, será estabelecido um plano de monitorização do
assoreamento da albufeira que permitirá a gestão adaptativa dos sedimentos, incluindo a
concretização de medidas para a remoção periódica dos sedimentos em excesso e, se
justificado, o seu transporte para jusante.
Importa ainda assinalar que no Relatório do EIA (Volume 1, Tomo 4) foi apresentado um vasto
conjunto de medidas de minimização de cariz geral, em conjunto com o Sistema de Gestão
Ambiental da Obra, que também irão concorrer para alcançar os objetivos ambientais
pretendidos para a MA alvo de pedido de derrogação.
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Esta informação encontra-se revertida no Relatório Técnico do EIA Consolidado (Volume 1).

2.1.12. Aprofundar e enquadrar, tendo por base o Guia comunitário sobre este tema, a
demonstração de que as modificações/alterações são de superior interesse público e/ou os
benefícios para o ambiente e para a sociedade decorrentes da realização dos objetivos definidos são
superados pelos benefícios das novas modificações/alterações para a saúde humana, segurança ou
desenvolvimento sustentável. Os principais elementos para tornar esse conceito mais objetivo são:
a) Assegurar que a nova modificação/atividade é principalmente para atender a interesses públicos,
ou seja, não apenas no interesse de um determinado privado;
b) O interesse deve ser predominante e deve ser um interesse de longo prazo;
c) A nova modificação/atividade proposta visa proteger os valores fundamentais para a vida dos
cidadãos e da sociedade. A implementação desta avaliação exigirá a análise do seguinte:
d) Avaliar se a nova modificação/atividade cumpre uma obrigação de serviço público;
e) Avaliar se a nova modificação/atividade é do interesse de longo prazo da sociedade;
f) Avaliar se visa proteger valores fundamentais para os cidadãos e a sociedade.
Resposta:
De acordo com o anteriormente referido, para sustentar a importância da agricultura na socioeconomia do concelho de Carrazeda de Ansiães, os montantes dos pagamentos recebidos ao
abrigo dos programas PDR2020, Pedido único, VITIS e outros pagamentos superaram, em 2021,
os 5 milhões de euros, de acordo com dados fornecidos pela DRAPN. De referir que este
concelho é de reduzida dimensão com uma população envelhecida e que carece de dinâmicas
que permitam a implementação de empresas agrícolas e agroindustriais de modo a reduzir a
tendência de perda de população que se tem verificado nas últimas décadas em toda a região.
Também, como se sabe, a agricultura em geral e estas culturas em particular, apenas são
rentáveis caso tenham associados sistema de rega, que permitam garantir as produções
agrícolas, especialmente no futuro com os cenários de alterações climáticas, onde é necessário
garantir um armazenamento de água.
A manutenção das populações em zonas de fraca densidade é uma obrigação de serviço público
que as entidades governamentais têm de fomentar. É do interesse a longo prazo da sociedade
criar condições que permitam a fixação de jovens no interior, permitindo o combate à
desertificação destes territórios mais desfavorecidos.
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A desertificação e o abandono da agricultura conduzem a um maior risco de incêndio, pelo que
o combate à desertificação através de projetos que permitam fixar populações e criar áreas
agrícolas visam proteger valores fundamentais para os cidadãos e para a sociedade em geral.
No que diz respeito ao tema do combate aos incêndios, que de todo não se podem evitar, tendo
em contas as altas temperaturas que se têm verificado neste últimos anos, é importante a
criação de planos de água que permitam um combate mais eficaz, de modo a melhor proteger
os cidadãos e a sociedade em geral, aumentando assim a resiliência do concelho de Carrazeda
de Ansiães.
Também se têm verificado em Carrazeda de Ansiães problemas de abastecimento de água, pelo
que esta barragem pode constituir uma fonte excecional de abastecimento, caso a albufeira da
Fonte Longa não tenha disponibilidade para garantir o abastecimento às populações em anos
de seca extrema.

2.1.13. Clarificar, por que motivo não foram estudadas outras alternativas com menos impactes face
aos volumes a utilizar, como por exemplo a possibilidade de execução da barragem numa outra
massa de água em que os impactes ambientais não pusessem em causa os objetivos ambientais
definidos;
Resposta:
Em 2018 a CMCA desenvolveu o Plano Estratégico de Regadio para o Município de Carrazeda de
Ansiães, onde foram identificados potenciais locais para a construção de barragens e perímetros
de rega no concelho e diversas linhas de água e bacias hidrográficas. Como conclusão do estudo
realizado verificou-se que o local com maior potencial para o desenvolvimento de regadio
correspondia ao Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, constituído pela barragem da Veiga e
respetivo perímetro de rega, nas freguesias de Marzagão, União de Freguesias de Lavandeira,
Beira Grande e Selores e Seixo de Ansiães.
Assim, esse estudo de alternativas foi realizado tendo culminado na solução que se apresenta
no presente estudo prévio.
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2.1.14. Apresentar os estudos de mercado sobre a possível procura no setor agrícola e os custos
associados à opção da construção da barragem e a forma como estes vão ser internalizados pelos
utilizadores, tanto os custos do investimento inicial como os de manutenção ao longo da sua vida
útil;
Resposta:
Os custos associados à opção de construção da barragem, podem ser divididos em várias
parcelas. Os encargos de beneficiação deverão ser suportados, de acordo com a lei, por uma
taxa de beneficiação, a cobrar a todos os agricultores abrangidos pelo aproveitamento.
Os encargos de conservação, manutenção e capitalização ou amortização, serão suportados por
uma taxa de conservação, a cobrar a todos os agricultores abrangidos pelo empreendimento.
Os encargos de exploração, gestão e associados à TRH, consubstanciam o designado custo de
exploração, sendo legalmente objeto duma taxa de exploração a pagar pelos agricultores que
utilizem água para rega.
Em regra, o Estado tem promovido a construção dos aproveitamentos hidroagrícolas
integralmente a fundo perdido, não havendo lugar a qualquer percentagem a ser suportada
pelos agricultores. Seguindo esta política, a taxa de beneficiação é nula.
Os restantes custos foram determinados no estudo prévio e apresentam-se de forma detalhada
nesse documento. Os encargos previsíveis com a conservação, manutenção após a construção
do aproveitamento e os de gestão e exploração serão normais comparativamente a outros
aproveitamentos hidroagrícolas com características semelhantes, pelo que os agricultores não
terão dificuldade em cobrir os custos com os benefícios da produção agrícola.
A procura de produtos agrícolas nacionais tem uma tendência de manutenção ou crescimento
à medida que os consumidores ficam mais alertas para o custo ambiental do transporte dos
mesmos.
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2.1.15. Reforçar as conclusões do Relatório Técnico: Volume 1, uma vez que a massa de água da
Ribeira de Linhares tem um estado Inferior a Bom, sendo os parâmetros responsáveis o azoto
amoniacal (NH4); fosfato (PO4); fósforo total; nitrato e macroinvertebrados. Em caso de
incumprimento dos objetivos ambientais, como parece ser o caso, a avaliação do enquadramento
nas derrogações do artigo 4(7) da DQA é essencial para que o plano de gestão da região hidrográfica
inclua todas as justificações para essa alterações e novos objetivos para a massa de água.
Resposta:
Em complemento da informação apresentada na versão inicial do Relatório Técnico –
Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações Previstas no art.º 4.º, n.º 7 da DQA, a
informação constante da versão em consulta pública do PGRH do Douro confirma o Estado
Razoável da massa de água da ribeira de Linhares, sendo este penalizado pelo azoto amoniacal
(NH4); fosfato (PO4); fósforo total; nitrato e macroinvertebrados. Estes resultados
insatisfatórios são influenciados sobretudo por poluição difusa de origem agrícola e urbana na
bacia de drenagem da ribeira.
As limitações presentes ao Estado Ecológico, bem como o facto de o plano só prever alcançar os
objetivos ambientais após 2027, evidenciam a dificuldade em reduzir/eliminar as pressões
identificadas atualmente na massa de água.
O Estado atual da massa de água foi tido em consideração no estabelecimento das várias
medidas de mitigação propostas para o projeto (ver Itens 2.3 e 3.3.2 do Relatório Técnico –
Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações Previstas no art.º 4.º, n.º 7 da DQA). Estas
medidas irão juntar-se às ações previstas no PGRH que irá vigorar até 2027, esperando-se que a
sua aplicação conjunta reduza algumas das pressões atuais, contribuindo para a melhoria das
condições da MA, particularmente ao nível dos elementos físico-químicos de suporte. Desta
forma será alcançado o Estado mais elevado possível.
Não obstante, e como referido no Relatório Técnico – Enquadramento do Projeto nas
Exceções/Derrogações Previstas no art.º 4.º, n.º 7 da DQA, a construção do AH da Veiga irá gerar
uma deterioração na qualidade de vários elementos. Esta deterioração ocorrerá mesmo com a
aplicação das medidas de todas as medidas de mitigação exequíveis, já que alguns dos impactes
resultantes das alterações hidromorfológicas, em particular na zona que será transformada em
sistema lêntico, serão permanentes e não mitigáveis, não se identificando todavia uma opção
ambiental melhor do ponto de vista técnico e económico para concretizar o projeto do AH da
Veiga.
Em conclusão, espera-se que a conjugação das medidas de mitigação do projeto e as incluídas
no programa de medidas do PGRH (ver Quadro 2.5) permitam, pelo menos, manter o Estado
Ecológico atual no troço da MA que se situará a jusante da barragem (Razoável), embora com
eventual melhoria dos parâmetros físico-químicos de suporte atualmente abaixo dos limiares
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de Bom Estado (azoto amoniacal, fosfato, fósforo total e nitrato). A montante da barragem, na
albufeira, a alteração irá gerar uma nova massa de água, cuja escala de alteração deverá mesmo
justificar a sua classificação como Massa de água Fortemente Modificada. Não obstante, esperase que mesmo na albufeira o esforço conjugado das medidas de mitigação do projeto e das
ações previstas no PGRH permitam reduzir a concentração dos parâmetros físico-químicos
atualmente fora dos limiares do Bom Potencial Ecológico.
Esta informação encontra-se revertida no Relatório Técnico do EIA Consolidado (Volume 1).
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Quadro 2.5 – Dados da terceira geração do PGRH do Douro para a MA superficial interferida (versão consulta pública).

Código Massa

Curso de

Estado

Estado

de Água

Água

Ecológico

químico

PT03DOU0337

Ribª. de
Linhares

Razoável

Bom

Programa de Medidas

PTE1P14M02R_SUP_RH_3Ciclo - Adoção de regulamento
de descarga de águas residuais industriais em todas as
redes de drenagem pública; PTE1P06M06R_RH_3Ciclo Aplicação das condicionantes ambientais na avaliação dos
projetos de valorização agrícola de efluentes pecuários e
de lamas de ETAR, com base na cartografia das áreas
condicionadas ou interditas
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Impactes

NUTR Poluição
por
nutrientes

Pressões
significativas

2.2 Difusa Agricultura
2.1 Difusa Drenagem
urbana

Setores

Agrícola
Urbano

Parâmetro responsável
pelo Estado Ecológico

Macroinvertebrados;
Azoto amoniacal (NH4);
Fosfato (PO4); Fósforo
total; Nitrato
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2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Caracterização da situação atual
2.2.1. Corrigir o enquadramento geológico da “Formação Rio Pinhão”, tendo em conta que foi
caraterizada como “alóctone”, e na Zona Centro Ibérica as unidades metassedimentares que a
constituem, desde o Neoproterozoico ao Carbónico são todas exclusivamente “autóctones”.
Resposta:
A correção foi efetuada e encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1,
Tomo 2).

2.2.2. Corrigir o enquadramento tectónico, tendo em conta que deveria ser apenas considerada a
informação relativa aos episódios orogénicos variscos que afetam o autóctone.
Resposta:
A correção foi efetuada e encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1,
Tomo 2).

2.2.3. Corrigir as seguintes gralhas:
a) página. 76, onde está escrito “Domínio do Douro Interior”, por “Domínio do Douro Inferior”;
Resposta:
A correção foi efetuada e encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1,
Tomo 2).

b) página 78, onde está escrito “os maciços granitoides e os metassedimentos são recordados por
diversos filões e massas intrusivas” substituir “recordados” por “recortados”;
Resposta:
A correção foi efetuada e encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1,
Tomo 2).
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c) páginas 82/102, corrigir “varriscas” por “variscas”.
Resposta:
A correção foi efetuada e encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1,
Tomo 2).

Avaliação de impactes
2.2.4. Corrigir a “avaliação de impactes”, tendo em conta que estes acontecem diretamente na
geologia e na geomorfologia e não na geotecnia. A minimização desses impactes é que pode passar
por soluções geotécnicas.
Resposta:
No que respeita ao descritor Geologia, Geomorfologia e Geotécnica, tendo em conta o contexto
geológico regional onde a obra se insere, e a dimensão das infraestruturas a construir,
considera-se que as ações associadas às fases de construção, exploração e desativação não têm
repercussões sobre a componente de geologia, uma vez que não apresentam um impacte que
se considere mensurável, ao contrário do que tem vindo a ser habitual em obras semelhantes e
em contextos geológicos semelhantes.
Neste projeto, as diferentes ações não põem em causa nem introduzem modificações às
características litológicas ou estratigráficas das unidades geológicas em presença, não
interferem com os processos relacionados com as estruturas geológicas, como dobras ou falhas,
e não entram em conflito com recursos geológicos locais nem com património geológico
classificado.
Relativamente à componente de geomorfologia, esta pode ser afetada de forma negativa por
intermédio de algumas ações, conforme considerado na avaliação de impacte, designadamente:
Fase de construção
•

Ação de instalação e atividade de estaleiros

•

Ação de exploração de áreas de empréstimo e depósitos de materiais sobrestantes;

•

Ação de execução da barragem da Veiga respetivos órgãos anexos

Fase de exploração
•
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Ação de presença, exploração e manutenção da barragem da Veiga e órgãos anexos
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Fase de desativação
•

Ação de abandono/desativação

•

Ação de remoção

De acordo com o apresentado, considera-se necessário retificar a justificação apresentada para
a classificação dos impactes associados às seguintes ações da fase de construção, com
explicitação dos potenciais impactes sobre a componente de geomorfologia:
•

Ação de abertura e/ou utilização de acessos provisórios para realização de trabalhos de
construção

Onde se lê
“A ação de criação de acessos, ou a utilização dos acessos existentes, não implica modificações
na geologia, nem na geomorfologia que sejam mensuráveis. Os potenciais impactes associamse à componente geotécnica, na medida em que, a estas ações, estão associados aterros e
escavações, cujos taludes podem sofrer, ainda que temporariamente, instabilidade geotécnica”
deverá ler-se
“A ação de criação de acessos, ou a utilização dos acessos existentes, não implica modificações
na geologia, mas introduz modificações na geomorfologia local. Os potenciais impactes
associam-se à componente geotécnica, na medida em que, a estas ações, estão associados
aterros e escavações, cujos taludes podem sofrer, ainda que temporariamente, instabilidade
geotécnica; e ainda à geomorfologia, dado que a abertura de acessos quebra a continuidade
geomorfológica do local onde são criados”.
•

Ação de construção de acessos

Onde se lê
“A criação de acessos, ou a beneficiação dos acessos existentes, não implica modificações na
geologia, nem na geomorfologia. Os potenciais impactes associam-se à componente geotécnica,
na medida que a estas ações estão associados aterros e escavações, cujos taludes podem sofrer,
ainda que temporariamente, instabilidade geotécnica.
Face à geomorfologia do local da barragem e ao local previsto para a criação e beneficiação de
acessos, os impactes associados são muito reduzidos e limitados espacialmente”.
deverá ler-se
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“A criação de acessos, ou a beneficiação dos acessos existentes, não implica modificações na
geologia, mas introduzi modificações na geomorfologia local. Os potenciais impactes associamse à componente geotécnica, na medida que a estas ações estão associados aterros e
escavações, cujos taludes podem sofrer, ainda que temporariamente, instabilidade geotécnica;
bem como à componente geomorfologia, dado que a abertura de acessos quebra a continuidade
geomorfológica local.
Face à geomorfologia do local da barragem e ao local previsto para a criação e beneficiação de
acessos, os impactes associados nesta componente, não são reduzidos e limitados
espacialmente”.
Esta informação encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 3).

2.3 SOLOS
2.3.1. Apresentar quadro resumo com as áreas das diferentes classes de risco de salinização e de
alcalinização no futuro bloco de rega.
Resposta:
De acordo com o apresentado no Relatório do EIA (Volume 1, Tomo 2), e relativamente ao grau
de salinização e alcalinização dos solos, não existiam dados disponíveis na área em estudo.
Assim, e de forma a averiguar a qualidade da água de rega no que respeita à condutividade,
recorreu-se à consulta de medições efetuadas na ribeira da Uceira, localizada a cerca de 6 km
para Este da área de estudo. Estes resultados foram facultados pela APA e apresentam-se no
seguinte quadro. Verifica-se que os valores de condutividade não ultrapassam o valor crítico de
CE igual a 4 mS/cm.
Quadro 2.6 – Valores de CE na ribeira da Uceira.

Condutividade de campo a 20ºC

09/03/2020

Valor
(µS/cm)
51

Condutividade de campo a 20ºC

06/05/2019

63

0,063

ARH-NORTE

Condutividade de laboratório a 20ºC

23/02/2015

75

0,075

ARH-NORTE

Condutividade de laboratório a 20ºC

24/11/2014

70

0,070

ARH-NORTE

Condutividade de laboratório a 20ºC

19/05/2014

63

0,063

ARH-NORTE

Condutividade de laboratório a 20ºC

02/12/2010

67,8

0,0678

UTAD

Condutividade de laboratório a 20ºC

15/07/2010

69,9

0,0699

UTAD

Condutividade de laboratório a 20ºC

26/05/2010

53,7

0,0537

UTAD

Parâmetro
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Data

Valor
(mS/cm)
0,051

ARH-NORTE

Responsável
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Desta forma, não é possível apresentar um quadro resumo com as áreas das diferentes classes
de risco de salinização e de alcalinização no futuro bloco de rega.

2.4 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Caracterização da situação atual
2.4.1. Atentando ao potencial de emissões de metano (CH4) por barragens e respetivas albufeiras,
apresentar as estimativas associadas à exploração da barragem da Veiga. As emissões deverão ser
calculadas usando as metodologias do 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse
Gas
Inventories
(disponível
em
https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/4_Volume4/19R_V4_Ch07_Wetlands.pdf), designadamente as
que constam no capítulo 7 Wetlands;
Resposta:
As áreas inundadas podem emitir, entre outros gases, CO2, CH4 e N2O em quantidades
significativas, dependendo este processo de diversos fatores, tais como o período de existência,
o uso dos solos antes da inundação, o clima e as práticas de gestão. Em particular, as emissões
de CH4 variam espacial e temporalmente.
As emissões de CO2 nas parcelas de terra a inundar pela albufeira são principalmente o resultado
da decomposição da matéria orgânica do solo ou daquela que entra na massa de água a partir
da bacia hidrográfica. Estas emissões são também resultado do processo respiratório dos seres
vivos existentes na massa de água.
As emissões de N2O em albufeiras estão, em grande parte, relacionadas com a entrada de azoto,
orgânico ou inorgânico, na bacia hidrográfica. Estas entradas resultam, maioritariamente, do
escoamento/lixiviação/deposição de atividades antropogénicas, tais como alterações no uso do
solo, libertação de efluentes ou aplicação de fertilizantes.
Já as emissões de CH4 são principalmente resultado das condições anóxicas no sedimento. O
metano pode ser emitido em pequenos lagos ou reservatórios por meio de emissões difusas
e/ou ebulitivas. As emissões de metano são geralmente maiores em massas de água com
elevada carga de matéria orgânica e/ou alta produção interna de biomassa e baixa concentração
de oxigénio. As emissões de CH4 podem assim ser consideradas uma consequência direta da
criação de massas de água paradas.
De acordo com o 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories, Capítulo 7 – Wetlands, para se calcularem as emissões anuais de CH4 para
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reservatórios ≤ 20 anos em terrenos convertidos em terrenos inundados utiliza-se a seguinte
fórmula:
𝐹𝐶𝐻4 𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐶𝐻4 𝑟𝑒𝑠 + 𝐹𝐶𝐻4 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 ,
A expressão 𝐹𝐶𝐻4 𝑟𝑒𝑠 representa as emissões anuais superficiais de CH4 do reservatório a
construir (kg CH4 ano-1) e 𝐹𝐶𝐻4 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 representa as emissões de CH4 emitidas a jusante do
reservatório (kg CH4 ano-1). Dada a falta de dados, o cálculo destas componentes foi realizado
tendo em conta a Tier 1, ou seja:
𝐹𝐶𝐻4 𝑟𝑒𝑠 = 𝐸𝐹𝐶𝐻4 𝑎𝑔𝑒<20,𝑗 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑡 𝑗,𝑖 e
𝐹𝐶𝐻4 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 = 𝐹𝐶𝐻4 𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑅𝑑,𝑖 .
O fator de emissão 𝐸𝐹𝐶𝐻4 𝑎𝑔𝑒<20,𝑗 considera diferentes zonas climáticas (𝑗) que, no caso, foi
igualado a 127,5 kg CH4 ha-1 year-1. O fator 𝐴𝑡𝑜𝑡 𝑗,𝑖 representa a área superficial total ocupada
pela água no número de reservatórios a considerar (𝑖) na zona climática 𝑗. Por fim, o fator 𝑅𝑑,𝑖
foi considerado constante (dada a abordagem apresentada na Tier 1) e igual a 0,09, mas que
representa o rácio de CH4 da emissão total a jusante da barragem quando comparado com o
fluxo total de CH4 da superfície do reservatório.
Assim, as emissões anuais de CH4 que serão emitidas pela albufeira rondarão os
9 686 kg CH4 ano-1.

2.4.2. Esclarecer como se chegou ao resultado de necessidades hídricas totais de 2 939 hm3/ha,
indicado na página 26 do RS - Tomo 2, a partir do “Quadro 2.6” do mesmo documento.
Resposta:
As necessidades úteis de água para rega, NHU, foram avaliadas seguindo a metodologia
preconizada pela FAO, tendo-se recorrido ao programa ISAREG, desenvolvido pelo
Departamento de Engenharia Rural do Instituto Superior de Agronomia, no qual o balanço
hídrico do solo é efetuado segundo a metodologia descrita anteriormente. A evapotranspiração
potencial, essencial para o estudo das necessidades hídricas, foi calculada utilizando o método
de Penman-Monteith.
As necessidades totais são obtidas a partir das necessidades úteis de água para rega afetandoas da eficiência de projeto.

36

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA

Verifica-se a existência de um erro nas unidades apresentadas devendo ler-se 2 939 m3/ha, ao
invés de 2 939 hm3/ha. Esta correção encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado
(Volume 1, Tomo 2)

2.4.3. Esclarecer qual a unidade utilizada (mm ou hm3/ha) e proceder à respetiva correção, na página
29 do RS -Tomo 2, onde diz “No quadro anterior [Quadro 2.9] pode observar-se que as necessidades
hídricas totais anuais para o cenário RCP4.5 para 2100 atingem os 314,33 hm3/ha, sendo que estas
aumentam ainda mais utilizando o RCP8.5. Assim, as necessidades médias anuais são cerca de 7%
superiores às necessidades hídricas médias anuais calculadas para a série hidrológica analisada”.
Resposta:
As unidades utilizadas para a avaliação das necessidades hídricas totais anuais foram os mm. A
correção foi efetuada e encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo
2).

2.4.4. Complementar a informação sintetizada nos quadros 2.7 e 2.8 (evapotranspiração de
referência média considerando os cenários de emissões RCP4.5 e RCP8.5, respetivamente) com uma
série de valores mais recente de evapotranspiração de referência máximo para o cálculo das
necessidades hídricas, de modo a incluir a maior ocorrência de secas dos últimos anos e a
representatividade da análise.
Resposta:
Os elementos meteorológicos médios mensais relativos à temperatura mínima, temperatura
máxima, humidade relativa, insolação e velocidade do vento, que serviram de base ao cálculo
da evapotranspiração de referência, foram os registados na estação meteorológica de
Mirandela, durante o período de 1980 a 2009. Estes dados meteorológicos são apresentados no
estudo prévio até 2020. No entanto, o período 1980/2009 foi selecionado, para a simulação da
exploração da albufeira, devido à necessidade de coincidência de registos (meteorológicoshidrométricos) e aos grandes períodos de falhas existentes nos registos hidrométricos após o
ano de 2010, disponíveis no SNIRH, que não permitem a criação de uma série de escoamentos
contínua.
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2.4.5. Apresentar quadro resumo onde constem as disponibilidades hídricas atuais e futuras mensais
tendo em consideração as alterações climáticas no longo prazo para a região, e as necessidades de
rega mensais e totais na área a beneficiar na primeira fase (471 ha) e na segunda fase (525 ha) em
hm3, de acordo com o modelo de ocupação cultural a adotar.
Resposta:
No caso das disponibilidades hídricas atuais, foram considerados os valores de escoamento
apresentados em Anexo no Quadro A4.4 do Estudo Prévio, devidamente convertidos para hm3.
Posteriormente, e de forma a simular as disponibilidades hídricas futuras, foram aplicados os
fatores mensais e anuais de decréscimo/aumento da precipitação encontrados no período em
análise quando comparado com o de referência. Ou seja, considerou-se uma resposta linear do
escoamento com a tendência apresentada para a precipitação nos períodos simulados com os
cenários climáticos (2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100).
Quadro 2.7 – Disponibilidades hídricas atuais e futuras (utilizando os cenários de alterações climáticas
RCP 4.5 e 8.5) mensal e anualmente (em hm3).

Out

Nov

Dez

Jan

Disponibilidades Hídricas Atuais (hm3)
Fev Mar Abr Mai Jun
Jul Ago

0,18

0,30

0,53

0,52

0,60

0,39

0,28

0,17

0,00

0,00

0,00

Set

Anual

0,00

2,97

Out

Nov

Dez

Disponibilidades Hídricas Futuras RCP 4.5 (hm3)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul Ago Set

0,21

0,38

0,53

0,42

0,57

0,29

0,20

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

2,88

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Anual (2041-2070)

0,15

0,28

0,53

0,58

0,63

0,38

0,25

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2,79

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Anual (2071-2100)

0,14

0,30

0,55

0,56

0,68

0,37

0,25

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2,83

Anual (2011-2040)

Out

Nov

Dez

Disponibilidades Hídricas Futuras RCP 8.5 (hm3)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul Ago Set

0,15

0,29

0,57

0,57

0,60

0,35

0,25

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2,84

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Anual (2041-2070)

0,14

0,30

0,57

0,59

0,61

0,38

0,23

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2,79

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Anual (2071-2100)

0,12

0,28

0,55

0,52

0,62

0,38

0,20

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2,58

Anual (2011-2040)

Para obtenção das necessidades de rega mensais e totais na área a beneficiar na primeira fase
(471 ha) e na segunda fase (525 ha) em hm3 foram multiplicados os valores apresentados no
Quadro 2.9 do Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 2) (que já considera o modelo
cultural) pelas áreas previamente identificadas, considerando a área efetivamente regada. Os
resultados obtidos podem ser conferidos no Quadro 2.8.
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Quadro 2.8 – Necessidades de rega mensais e anuais (hm3) para a área a beneficiar na 1ª e 2ª fase do projeto, atualmente e no futuro
(utilizando os cenários de alterações climáticas RCP 4.5 e 8.5).
Fase 1 - Necessidades Atuais (hm3)

Fase 2 - Necessidades Atuais (hm3)

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Anual

Dez

Jan

Fev Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Anual

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05 0,28

0,5

0,42 0,13

0,0

0,0

1,38

0,0

0,0

0,0

0,05

0,31

0,56

0,47

0,15

0,0

0,0

1,54
Anual
(2011-2040)

Fase 1 - Necessidades Futuras RCP 4.5
Jun

Fase 2 - Necessidades Futuras RCP 4.5

(hm3)

Anual
(2011-2040)

Dez

Jan

Fev Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

0,0

0,0

0,0

0,06

0,32

0,58

0,49

0,16

0,0

0,0

1,61
Anual
(2041-2070)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Set

Out

Nov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05 0,29 0,52 0,44 0,14

0,0

0,0

1,44
Anual
(2041-2070)

Dez

Jan

Fev Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

0,0

0,0

0,0

0,06

0,33

0,6

0,5

0,16

0,0

0,0

1,65

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

0,3

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

0,3

Jul

Ago

0,0

Dez

Dez

Jul

0,0

(hm3)

Ago

0,0

Set

Out

Nov

0,54 0,45 0,14

0,0

0,0

1,48

Dez

Jan

Fev Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set
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(2071-2100)

0,0
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0,06
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0,16
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0,0

1,65
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Fase 1 - Necessidades Futuras RCP 8.5
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0,0

0,0

Fase 2 - Necessidades Futuras RCP 8.5
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Anual
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Mai
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Ago
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Nov

0,0

0,0

0,0
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0,32

0,59

0,49

0,16

0,0

0,0

1,62
Anual
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Fev
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Mai
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Nov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05 0,29 0,53 0,44 0,14

0,0

0,0
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0,05
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0,0
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0,0
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Out
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0,0

0,0
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Dez
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Mai
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Ago
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Anual (20712100)

0,0

0,0

0,0

0,06

0,36

0,64

0,54

0,17

0,0

0,0

1,78

Dez
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Abr

Mai
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Nov

Anual
(2071-2100)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,06 0,32 0,58 0,48 0,15

0,0

0,0

1,60
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0,0
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Avaliação de impactes
2.4.6. Apresentar a definição e listagem de medidas específicas a respeito da minimização de
emissões de GEE, quer estejam direta ou indiretamente associadas à construção da barragem, com
consideração pelas linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de
emissões de GEE que devem ser consideradas como referencial para efeitos de implementação de
eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto.
Resposta:
Um dos objetivos estratégicos do PNEC passa por “assegurar uma trajetória de redução de
emissões nacionais de GEE que permita alcançar o objetivo de neutralidade carbónica em 2050”.
Neste projeto, e de acordo com o PNEC, devem ser tidas em conta as seguintes linhas de
atuação:

2.5

•

promover a transição para uma economia circular;

•

promover descarbonização da atividade pecuária;

•

reduzir o consumo de fertilizantes azotados;

•

aumentar a capacidade de sumidouro natural da agricultura e floresta;

•

incentivar o papel da bioeconomia para a descarbonização.

PAISAGEM

Caracterização da situação atual
2.5.1. Apresentar a Carta Hipsométrica, em formato autónomo, na qual deve constar a
representação gráfica da Zona Especial de Proteção do Bem do Alto Douro Vinhateiro assim como
do próprio Bem.
Resposta:
A informação solicitada apresenta-se no DESENHO 02 do presente documento, à escala
1:50 000.

2.5.2. Apresentar a Carta de Declives, em formato autónomo, na qual deve constar a representação
gráfica da Zona Especial de Proteção do Bem do Alto Douro Vinhateiro assim como do próprio Bem.
Resposta:
A informação solicitada apresenta-se no DESENHO 30 do Relatório do EIA Consolidado (Volume
2), à escala 1:50 000.
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2.5.3. Apresentar a Carta de Exposições, em formato autónomo, na qual deve constar a
representação gráfica da Zona Especial de Proteção do Bem do Alto Douro Vinhateiro assim como
do próprio Bem.
Resposta:
A informação solicitada apresenta-se no DESENHO 03 do presente documento, à escala
1:50 000.

2.5.4. No que se refere à Carta de Unidades e de Subunidades de Paisagem, justificar a definição e
delimitação de Subunidades de Paisagem com dimensões de área incapazes de cumprir o próprio
conceito de homogeneidade ao estarem claramente “embebidas” em área de muito maior dimensão
e se apresentarem excessivamente fragmentadas. Complementarmente, não se compreende que as
subunidades de paisagem apresentadas apenas ilustrem a Ocupação/Uso do Solo sem que sejam
interpretados os padrões que regem a sua distribuição criando uma homogeneidade no território.
Resposta:
A fragmentação referida expressa o rendilhado existente na paisagem da região, não se
considerando correta a afirmação de que os padrões que regem a homogeneidade do território
não foram atendidos. As manchas de ocupação do solo apresentam uma dimensão que
determina que elas mesmas criam as subunidades de paisagem, tendo-se optado por efetuar a
representação deste modo.
No território que constitui a área de estudo da paisagem existe uma clara separação entre
atividades agrícolas e silvícolas e dentro das primeiras, as culturas anuais e permanentes
constituem territórios diferenciáveis.
No que concerne a referência à dimensão das manchas optou-se por representar áreas com
menor dimensão quando se verificou, no terreno, que essa mancha, apesar de pequena,
determinava um contraste inequívoco com a envolvente. No entanto, foi garantido que estas
áreas detinham a dimensão mínima cartografável (isto é, a sua expressão territorial detinha uma
correspondência com a sua representatividade em carta, ou de outro modo, que as áreas são
maiores que a Unidade Mínima Cartografável – UMC – para a escala de desenho adotada).
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2.5.5. Reapreciar a Carta de Capacidade de Absorção Visual quanto aos intervalos de ponderação
utilizados em termos de sobreposição de bacias visuais. A ponderação deve ter em consideração a
realidade do território definido pela área de estudo, pelo que os pesos e intervalos devem ser
adaptados de modo a refletir de forma mais adequada e equilibrada a presença de Observadores e
do universo deste em causa. Não se questiona que uma parte significativa da área de estudo possa
ser enquadrada numa classe de Capacidade de Absorção visual “Elevada”, mas as áreas envolventes
às povoações, considerando quer os Observadores Permanentes quer Temporários, quer as vias
existentes, quer a densidade de pontos atribuída, assim como o raio considerado para cada
observador, não podem configurar uma expressão tão significativa da classe de “Elevada”. Mais se
estranha que a área do perímetro de rega, rodeada por 4 povoações – Selores, Lavandeira, Beira
Grande e Seixo de Ansiães – surja toda ela inserida na classe de “Elevada”.
Resposta:
Compreendendo-se as reservas colocadas, esclarece-se que a carta produzida não resulta da
sobreposição das bacias visuais individuais de cada uma das infraestruturas do projeto.
Mais se informa que, para a avaliação da capacidade de absorção do local, foram distribuídos
cerca de 5 000 ‘observadores’ sobre o território, de modo a garantir que estes representavam
os locais frequentados, isto é, acompanhando estradas, em povoações e nos locais aos quais é
evidente a acessibilidade.
Após a realização do cálculo de visibilidade, foram considerados como tendo capacidade de
absorção elevada os locais que eram avistados por menos de 400 observadores, o equivalente
a menos de 8% dos observadores.
Do mesmo modo, num universo de 5 000 pontos, a capacidade de absorção visual baixa foi
atribuída aos locais que são avistados por mais de 750 observadores, destacando-se que os
locais avistados por mais de 1 000 observadores correspondem a 10% da área de estudo.
Observa-se que, apesar da distribuição ter sido realizada como sugerido, o “agravamento” das
condições de visualização sugerido na questão colocada é moderado.
Relativamente à indicação “[…] mas as áreas envolventes às povoações, considerando quer os
Observadores Permanentes quer Temporários, quer as vias existentes, quer a densidade de
pontos atribuída, assim como o raio considerado para cada observador, não podem configurar
uma expressão tão significativa da classe de “Elevada”. Mais se estranha que a área do
perímetro de rega, rodeada por 4 povoações – Selores, Lavandeira, Beira Grande e Seixo de
Ansiães – surja toda ela inserida na classe de “Elevada”” os resultados da análise são
consentâneos com o observado no local, onde se constata que as povoações referidas, embora
sejam aparentemente próximas, não gozam de intervisibilidade detendo bacias de visualização
muito reduzidas e distintas entre si.
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Assim, apresenta-se no DESENHO 23 do Relatório do EIA Consolidado (Volume 2) a carta de
capacidade de absorção visual revista, destacando-se que os resultados da alteração
introduzida, são pouco significativos e que na envolvente das povoações o alargamento das
bacias pode não corresponder ao idealizado.

2.5.6. Corrigir o “Quadro 9.5 – Distribuição dos níveis de Capacidade de Absorção Visual na área de
estudo”, na página 208 do RS – Tomo 2, de acordo com a reapreciação da Carta de Capacidade de
Absorção Visual.
Resposta:
O Quadro 9.5 foi revisto conforme indicado abaixo (Quadro 2.9).
Quadro 2.9 – Distribuição dos níveis de capacidade de absorção visual na área de estudo.
Capacidade de Absorção Visual da paisagem

Área (ha)

Baixa

370

Média

1 224

Elevada

8 895

Esta informação encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 2).

2.5.7. A carta de Capacidade de Absorção Visual deve ser acompanhada de uma
caracterização/descrição escrita da expressão deste parâmetro dentro da área de estudo, assim
como todas as componentes do projeto, ou as mais relevantes, devem ser descritas quanto à classe
em que se inserem.
Resposta:
A caracterização/descrição escrita da expressão deste parâmetro dentro da área de estudo pode
ser consultada no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 3) na descrição efetuada para
a fase de construção (Item 9.3.4) sendo indicado para as componentes de projeto mais
relevantes que:
“O projeto insere-se em áreas com capacidade de absorção elevada destacando-se o facto da
albufeira, a barragem, a estação de filtração e os blocos de rega intersetarem quase
exclusivamente áreas pouco visíveis e consequentemente com elevada capacidade de absorção
visual”.
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2.5.8. Clarificar o parágrafo, na página 207 do RS – Tomo 2 - “Neste âmbito, convém referir que
apesar da grande proximidade ao rio Douro e da integração, na área de estudo, de espaços que
integram o Alto Douro Vinhateiro, a acessibilidade a estas áreas é tão difícil que se considera não
ser de ponderar a inclusão de observadores temporários por esta via. Deste modo, optou-se por não
distinguir observadores permanentes e temporários.” - dado não só não constituir uma justificação
para que não possam ser considerados eventuais pontos de observação de natureza temporária,
como na carta apresentada consta a representação gráfica de uma elevada densidade de pontos e
distribuição aleatória sem critério, dado não terem qualquer relação, na sua grande generalidade,
com eventuais acessos ou miradouros, nem aparentemente com rotas pedestres ou outras. Por
outro lado, para além de se discordar da representatividade da classe de “Elevada” a argumentação
evocada fragiliza ainda mais o resultado da carta apresentada.
Como nota importa informar e reiterar que a Carta de Capacidade de Absorção Visual tem vários
critérios estabelecidos, consolidados, estáveis e amplamente divulgados. No que se refere em
particular aos pesos, deve haver sempre separação entre Observadores Permanentes e
Observadores Temporários, e os pesos que forem atribuídos a cada uma das tipologias de
observadores devem constar de forma expressa na metodologia. A cada povoação deve
corresponder um peso em função do número potencial de observadores habitantes. Em relação às
vias, e tendo em consideração a sua hierarquia, corresponderá um peso e uma distribuição de pontos
em função de uma métrica a adotar para cada nível hierárquico a estabelecer em função da
frequência potencial de utentes das mesmas.
Resposta:
Ao contrário do afirmado, os pontos distribuídos localizam-se, todos e sem exceção, sobre
caminhos existentes. Esta situação pode não ser percetível porque os DESENHOS relativos ao
descritor da paisagem são apresentados sobre a Carta Militar, e esta não apresenta a totalidade
da rede de caminhos existente. Neste âmbito, mais se informa que foram colocados pontos ao
longo dos caminhos de circulação dentro de quintas de produção vitivinícola, localizadas na área
do ADV e da sua zona de proteção, por se considerar que estas quintas podem ter atividade
turística e que estes caminhos podem também ser percorridos por observadores temporários.
Assim, contrariamente ao afirmado, a distribuição dos pontos não é nem aleatória nem sem
critério, obedecendo aos critérios de distribuição de acordo com critérios de acessibilidade e
predominância na paisagem.
Relativamente à necessidade de prever a inclusão de observadores temporários na área do ADV,
a visita ao terreno permitiu constatar que o acesso rodoviário aos territórios integrados no ADV
não é nem fácil nem o tipo de acesso privilegiado a este património classificado. No terreno,
verifica-se que os acessos rodoviários são escassos (na área de estudo apenas a N623 garante
um acesso direto ao ADV) e as rodovias apresentam perfis longitudinais e transversais declivosos
e sinuosos, sendo ainda frequente estarem em mau estado de conservação. Consubstanciando
esta afirmação, informa-se que, no decurso dos trabalhos de campo conducentes à elaboração
do EIA foi percorrida a N623, a partir de Seixo de Ansiães com regresso pela N624, localizada
fora da área de estudo, num percurso de cerca de 11 km, no qual foram consumidos cerca de
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40 minutos, num percurso que não detém refúgios para paragem e tem troços que não
apresentam largura para o cruzamento de dois veículos ligeiros.
Assim, não perdendo o foco de que o objetivo da análise é identificar e caracterizar os
observadores potencialmente presentes na área de estudo, considerou-se, e considera-se, que
os observadores temporários provenientes da atratividade que o ADV representa, poderão afluir
às quintas, localizadas na margem do Douro (e fora da área de estudo), por via fluvial, não sendo
representativos os observadores temporários que visitam esta área do ADV por via terrestre.
A carta demonstra justamente o afirmado. Ao distribuir pontos na área do ADV e da sua zona
de proteção, seria espectável que esta área viesse a ter a sua visibilidade acrescida, facto que
não se verifica, uma vez que as difíceis condições de acesso e o acidentado do terreno
comprometem a intervisibilidade entre espaços, aumentando a capacidade de absorção da
paisagem, desta zona da área de estudo.
Na visita ao território constata-se que as áreas de matos/floresta localizadas a sul do eixo
Lavandeira – Beira Grande – Seixo de Ansiães se constituem como áreas de tampão visual e
territorial relativamente ao vale do Douro, localizado a sul. No fundo, estas áreas de
matos/floresta correspondem à faixa de separação entre unidades de paisagem, conforme
formulado em Cancela d’Abreu, et al., (2004).

2.5.9. Rever a Carta de Sensibilidade Visual, pois não é razoável que o território do Bem do Alto
Douro Vinhateiro (ADV) apresente Sensibilidade Visual “Baixa” tratando-se de um Bem classificado
como Património Mundial. De igual modo não se compreende que uma parte muito significativa da
Zona Especial de Proteção do ADV seja incluída na classe de “Média”. A nova carta a apresentar deve
ainda refletir as alterações que venham a ser consideradas na Carta de Capacidade de Absorção
Visual.
Resposta:
É apresentada no DESENHO 22 do Relatório do EIA Consolidado (Volume 2) a revisão da Carta
de Capacidade de Absorção Visual da paisagem.
Esclarece-se que a indicação de que o Bem do Alto Douro Vinhateiro (ADV) apresenta
Sensibilidade Visual “Baixa” não se refere ao Bem em si, mas sim à sensibilidade do Bem em face
da introdução de um novo objeto na paisagem, neste caso o Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga (AHV), e sobre o modo como o ADV é sensível ao AHV. Por este motivo, após adequação
da metodologia, como solicitado, se constata que apesar da alteração da sensibilidade para a
classe “Média” esta continua a não refletir a excelência da paisagem que determinou a
classificação do Bem. Contudo, reafirma-se, não é esta excelência que está, neste caso, em
avaliação.
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Do mesmo modo, a inclusão das áreas abrangidas pela Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV
em espaços de sensibilidade de paisagem média, não significa que a ZEP do ADV tenha
sensibilidade média, significa que a introdução do AHV pode induzir algum grau de alteração na
paisagem da ZEP do ADV, ou seja, a paisagem nesta zona é medianamente sensível à introdução
do Aproveitamento em estudo.

2.5.10. Corrigir o “Quadro 9.6 – Distribuição dos níveis de Sensibilidade da paisagem na área de
estudo.”, na página 209 do RS - Tomo 2, de acordo com a revisão da Carta de Sensibilidade Visual.
Resposta:
O Quadro 9.6 foi revisto conforme indicado abaixo.
Quadro 2.10 – Distribuição dos níveis de Sensibilidade da paisagem na área de estudo.
Sensibilidade da paisagem

Área (ha)

Muito baixa

121

Baixa

75

Média

9 220

Elevada

858

Muito elevada

215

Esta informação encontra-se revertida no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 2).

2.5.11. A carta de Sensibilidade Visual da Paisagem deve ser acompanhada de uma
caracterização/descrição escrita da expressão deste parâmetro dentro da área de estudo, assim
como todas as componentes do projeto, ou as mais relevantes, devem ser descritas quanto à classe
em que se inserem.
Resposta:
A caracterização/descrição escrita da expressão deste parâmetro, dentro da área de estudo, é
aprofundada no Item 9.3.5 do Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 2) e a indicação
deste parâmetro para cada componente do projeto pode ser consultada no Relatório do EIA
Consolidado (Volume 1, Tomo 3), na descrição efetuada para a fase de construção.
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2.5.12. Clarificar, ou corrigir, o parágrafo “De acordo com esta metodologia, a elaboração das cartas
de análise visual consiste na atribuição de diferentes valores para cada classe representada (por
tema de análise). A sobreposição destas cartas pressupõe um cálculo aritmético para a obtenção do
mapa final. Por último, os diversos somatórios são reagrupados em cinco intervalos constantes,
correspondendo a três classes – Muito Elevada, Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa – definidas para
a carta de qualidade visual e de absorção visual.” (página 185 do RS – Tomo 2), dado que para os
parâmetros Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual apenas foram considerados 3 classes.
Resposta:
Procedeu-se à reformulação do parágrafo para clarificação, tendo sido adotada a
seguinte redação:
“De acordo com esta metodologia, a elaboração das cartas de análise visual consiste na
atribuição de diferentes valores para cada classe representada (por tema de análise). A
sobreposição destas cartas pressupõe um cálculo aritmético para a obtenção do mapa final. Por
último, os diversos somatórios são reagrupados em cinco intervalos constantes – Muito Elevada,
Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa”.

Impactes Estruturais/Funcionais
2.5.13. Apresentar uma análise sobre a relevância da perda de parte das subunidades (área e
estrutura), às quais o projeto se sobrepõe, quanto à sua representatividade e importância, no
contexto global da área de estudo, sobretudo no que se refere à área associada ao perímetro de
rega. Nessa análise exploratória, devem ser considerados vários cenários de evolução que a mesma
possa vir a ter, quer ao nível do tipo de culturas (espécies, densidades, etc), quer em relação a
eventuais emparcelamentos, diretos ou indiretos, e consequente alteração da matriz fundiária e do
mosaico/padrão cultural e, também, consequentemente, do padrão visual associado.
Resposta:
O solicitado é apresentado no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 3) no item
referente à fase de exploração, uma vez que os impactes indicados deverão ocorrer nesta fase
do projeto. Da análise realizada apresentam-se as seguintes conclusões:
“Com a entrada em funcionamento do AHV poderá verificar-se uma alteração da paisagem ao
nível das subunidades presentes. Nomeadamente no que concerne a área abrangida por cada
subunidades, na sua representatividade na área de estudo, mas também na sua composição e
estrutura.
Com vista à realização de uma análise exploratória das prováveis alterações ao nível das
subunidades de paisagem presentes considera-se apenas a introdução das infraestruturas de

48

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA

projeto com expressão na paisagem, isto é, as condutas e o melhoramento de acessos existentes
não são considerados para este efeito.
No que concerne a área afetada pela albufeira a alteração da paisagem é inquestionável e
irreversível para o período de vida do AHV pelo que a mesma é caracterizada adiante, na Ação:
Presença, exploração e manutenção da barragem da Veiga e órgãos anexos.
A área a afetar pelos blocos de rega é composta por áreas de Mosaicos complexos e de Culturas
anuais, ambas subunidades com representatividade reduzida na área de estudo. Deste ponto de
vista a sua alteração poderia representar uma perda de diversidade na paisagem, contudo,
atendendo a que a atividade dominante nestes espaços já é a atividade agrícola, a afetação
destas subunidades pela introdução do AHV poderá resultar da introdução de novas culturas ou
a alteração do regime de cultura presente.
Tomando por referência as alterações da paisagem resultantes da introdução de outros
Aproveitamentos Hidroagrícolas, noutros locais, poderá inferir-se a provável intensificação das
práticas agrícolas, com redução da diversidade visual dos componentes destes mosaicos
culturais, a redução da diversidade de texturas presentes na paisagem e o consequente aumento
da homogeneidade das áreas de baixa afetas às práticas agrícolas.
Por outro lado, as áreas que se encontram abandonadas e que contribuem para o
desordenamento e menor qualidade visual destas áreas terão tendência a desaparecer o que
favorecerá a qualidade da paisagem das subunidades de paisagem alteradas.
Relativamente à alteração da matriz fundiária considera-se improvável que esta venha a ocorrer
dado que o tipo de propriedade, a sua dimensão e uso resultam de uma cultura profundamente
enraizada na região, não existindo políticas nacionais que favoreçam essa alteração.
Assim, conclui-se que é provável que venha a ocorrer uma alteração das subunidades de
paisagem abrangidas pelas infraestruturas do projeto, mas que essa alteração tem um sentido
indeterminado, uma vez que depende de vontades e políticas indeterminadas”.
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2.5.14. Apresentar uma análise orientada, precisa e consistente dos impactes estruturais e
funcionais da Paisagem, em termos de identificação e avaliação, de tal modo que permita uma
identificação fácil, imediata, hierarquizada e legível da relevância das afetações. Nesse sentido
preconizam-se as seguintes orientações:
a) Apresentação de cartograma onde conste uma representação gráfica, por classes de significância
– Baixa, Média e Elevada –, através de cor, das áreas associadas aos impactes unicamente ao nível
estrutural – Desmatação, Desflorestação, Alteração da Morfologia Natural do Terreno, para cada
uma das componentes do projeto;
b) A cada área identificada na cartografia, por cor, deverá corresponder um identificador (id), ou
referência numérica, a constar num quadro, a incluir na zona da legenda da carta, para a qual deverá
ser identificado o tipo de impacte estrutural – desmatação, desflorestação, alteração do relevo
natural;
c) Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, Capacidade de
Absorção e Sensibilidade, nem uma análise dos impactes visuais negativos projetados pelas diversas
ocorrências do projeto;
d) Os impactes identificados devem ser classificados, de acordo com todos os parâmetros que
constam da legislação (DL n.º 197/2000, atualizado pelo DL n.º 197/2005), nomeadamente, no que
respeita à sua Magnitude e Significância. Sugere-se a sua apresentação em quadro.
Resposta:
Com o objetivo de providenciar a análise solicitada procedeu-se à avaliação das componentes
do projeto vs os impactes estruturais que geram – desmatação, desflorestação, alteração da
morfologia natural do terreno.
Efetivamente, as ações de remoção do coberto vegetal, necessárias à implantação das
infraestruturas ocorrerão maioritariamente, como se disse, em áreas agrícolas, ou seja, espaços
onde, naturalmente, o coberto vegetal é regularmente intervencionado, alterado, removido e
replantado. Este facto é especialmente relevante nas áreas onde se praticam culturas
temporárias, tipicamente anuais. Como tal, esta classe de uso do solo e os locais onde ocorre
não se considera virem a ser objeto de remoção do coberto vegetal no sentido da
desmatação/desflorestação decorrentes do projeto.
Nas zonas onde a agricultura promove as culturas permanentes (no caso em apreço,
maioritariamente olivais, pomares e vinhas), ter-se-á, efetivamente, de proceder à remoção
destas culturas (desarborização, mas não desmatação ou desflorestação) nos locais de
implantação das infraestruturas do projeto ou na área a inundar pela albufeira. Analisando as
áreas ocupadas por “árvores” e “arbustos” interferidas pelas infraestruturas de projeto
(independentemente de as espécies vegetais serem agrícolas ou florestais), pode constatar-se
que as zonas a intervencionar (ou seja, aquelas nas quais existirá remoção do coberto vegetal
lenhoso), são as seguintes (informação retirada do Quadro 2.7 – Classes de uso do solo (área
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em ha) na área de estudo e interseção com infraestruturas de projeto do Relatório do EIA
Consolidado (Volume 1, Tomo 3)):
Classe de Uso do Solo

Barragem

Albufeira

Condutas

Acessos

Florestas de carvalhos

–

–

1

–

Florestas de pinheiro-bravo

<1

5

5

1

Linhas de água e vegetação ripícola

<1

6

2

–

Matos

<1

5

4

<1

Olivais

–

–

7

–

Pomares

–

7

6

<1

Vinhas

–

–

8

–

Considerando que o projeto se encontra em fase de estudo prévio, os valores apresentados não
corresponderão às áreas finais a afetar e nesse âmbito a análise requerida deverá ser realizada
em fase de desenvolvimento do projeto de execução.
Não obstante, procede-se a uma caracterização sumária das afetações resultantes dos dados
apresentados.
Assim, e considerando que a barragem tem uma área exígua, não sendo as áreas a desarborizar
e desmatar para construção desta infraestrutura cartograficamente representáveis e que as
condutas correspondem a infraestruturas lineares enterradas, praticamente irreconhecíveis na
paisagem em fase de exploração das mesmas, importa analisar os impactes estruturais na
paisagem decorrentes da desmatação e desarborização de cerca de 23 ha da albufeira e de
pouco mais de 1 ha nos acessos.
A albufeira interferirá com áreas de matos, pomares, florestas de pinheiros bravos e vegetação
ripícola, pelo que o impacte estrutural e funcional da paisagem apresentará uma magnitude
média no caso da vegetação ripícola, uma vez que a representatividade desta é reduzida. Sendo
o impacte da albufeira nas restantes áreas de magnitude reduzida.
Os acessos, dada a sua reduzida expressão na paisagem, determinam uma alteração estrutural
e funcional que com baixa magnitude e sem significado na paisagem.
Mais se esclarece que a Avaliação de Impacte Ambiental é, atualmente, regida pelo Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e finalmente
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, transpondo para a ordem jurídica interna
a Diretiva n.º 2011/92/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011,
que foi alterada pela Diretiva n.º 2014/52/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
abril de 2014.
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2.5.15. Justificar o entendimento de que quase todos os impactes de natureza estrutural e visual são
considerados como tendo baixa magnitude e pouco significativos, quando o corpo da barragem tem
uma altura de cerca de 19 m, na zona mais desfavorável, e a intervenção em termos de alteração de
área, se traduz numa área aproximada à área da própria povoação de Carrazeda de Ansiães, na forte
segmentação do território e na alteração das características do clima local.
Resposta:
Esclarece-se que, de acordo com a descrição do projeto que consta do Relatório do EIA
Consolidado (Volume 1, Tomo 1) a altura máxima da barragem acima do leito natural da linha
de água é de aproximadamente 15,3 m, e não os 19 m referidos.
Face às revisões efetuadas nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e de Sensibilidade da
Paisagem reavaliou-se de acordo com o solicitado.
Relativamente ao corpo da barragem, a afirmação fundamenta-se, como explicado no Item
2.3.10.2 do Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 3), no facto desta estrutura, que
apresenta uma dimensão relevante, se inserir num local onde a sua bacia visual é reduzida, a
qualidade da paisagem é média e a capacidade de absorção visual é elevada.
No que concerne a albufeira a visita ao terreno permitiu constatar que a fragmentação territorial
é já uma realidade no vale a inundar, sendo a acessibilidade e circulação no local efetuadas pelas
duas estradas que o projeto irá restabelecer. Assim, esta não é uma questão nova, trata-se de
uma preexistência que eventualmente poderá ser atenuada com o surgimento do plano de água.

Impactes Visuais
2.5.16. Apresentar a caracterização visual e apreciação crítica das principais componentes do
projeto, em separado, no âmbito da Paisagem.
Resposta:
A caracterização solicitada é apresentada, de modo fragmentado, ao longo dos Itens 2.3.10.2 e
2.3.10.3 do Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 3). Tipificadas as ações do projeto a
avaliar, torna-se necessário proceder à avaliação de cada ação e para tal é requerido o
conhecimento (caracterização) do enquadramento visual da mesma.
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2.5.17. Indicar a área (em “ha”) das classes de Qualidade Visual afetadas na sua integridade visual
(não fisicamente) pelas componentes “corpo da barragem” e “albufeira”. Estes valores devem ser
apresentados a par dos valores globais de cada classe dentro da área de estudo.
Resposta:
O solicitado é apresentado no Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 2) no capítulo
referente à Qualidade Visual da Paisagem. Da análise realizada apresentam-se as seguintes
conclusões:
“A albufeira e a barragem afetam a integridade visual de 397 ha e 228 ha, respetivamente, de
áreas com elevada qualidade visual e 496 ha e 291 ha, respetivamente, de áreas onde a
qualidade visual é média”.

2.5.18. Apresentar a bacia visual gerada a partir do Castelo de Ansiães e Igreja de São Salvador de
Ansiães (século XIII), ou de outras situações de relevo patrimonial e paisagístico que integrem o
sistema de vistas da área de estudo e que possam ser considerados pertinentes, como o Miradouro
do Santuário de Nossa Sr.ª da Graça.
Resposta:
Uma vez que a Igreja de São Salvador de Ansiães se localiza no interior do perímetro do Castelo
de Ansiães foi gerada uma bacia visual para estas duas situações de relevo patrimonial.
As bacias visuais são as seguintes:
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Figura 2.5 – Bacia visual do Castelo de Ansiães e Igreja de São Salvador de Ansiães

Figura 2.6 – Bacia Visual do Miradouro do Santuário de Nossa Senhora da Graça
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2.5.19. Tendo em consideração o contexto territorial em que o projeto se insere, a sobreposição com
a ZEP do ADV e a grande proximidade com o ADV, deve ser apresentada uma análise exploratória
dos impactes indiretos e dos potenciais impactes diretos induzidos pelo projeto durante a fase de
exploração, sobre a ocupação/transformação do território da área de estudo, e consequente grau
de alteração/artificialização da Paisagem futura. Nessa análise devem ser equacionados os seguintes
tópicos:
a) Quais as repercussões do projeto ao nível da multifuncionalidade do território, nomeadamente
no que refere às atividades económicas associadas ao turismo, assim como ao nível da fixação/perda
de população, dado que ambas as vertentes podem ter reflexos negativos na gestão da Paisagem;
b) De que modo e quais os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), em vigor ou previstos, permitem
o controlo de uma possível expansão da artificialização da Paisagem;
c) O efeito cumulativo dos diversos projetos, existentes ou futuros, dos quais haja registo, com o
propósito de clarificar de que modo as sinergias geradas potenciam o despovoamento e a
redução da atratividade da Paisagem, e particularmente o grau de transformação que ocorrerá na
área abrangida pelo perímetro de rega proposto.
Resposta:
O projeto interfere marginalmente com o ADV e desenvolve-se parcialmente na ZEP deste
Património. Assim, a avaliação dos eventuais impactes gerados pelo mesmo no ADV e ZEP
seguem – com as necessárias adaptações ao caso em concreto – a abordagem metodológica
explanada no documento ICOMOS – Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens
Culturais Património Mundial. Uma publicação do Conselho Internacional dos Monumentos e
Sítios. Janeiro de 2011. Versão em Língua Portuguesa – março de 2018.
O Relatório Técnico do EIA Consolidado (Volume 2) constitui a “Avaliação de Impactes no Alto
Douro Vinhateiro”.

Impactes Cumulativos
2.5.20. Apresentar Carta de Impactes Cumulativos onde conste a representação gráfica de todos os
projetos – infraestruturas lineares (linhas elétricas aéreas e vias rodoviárias), zonas industriais,
barragens, etc – relevantes, existentes ou previstos, apenas dentro da área de estudo considerada.
A carta base deve ser a Militar à Escala 1: 25.000. A sua apresentação deve fazer-se acompanhar de
uma apreciação crítica quanto aos impactes cumulativos e artificialização da Paisagem.
Resposta:
Ponderando a questão levantada, destaca-se que as linhas elétricas existentes são utilizadas
como fator desqualificador da paisagem na Carta de Qualidade Visual da Paisagem e as rodovias
servem de suporte para a distribuição dos pontos utilizados no cálculo da Capacidade de
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Absorção Visual da Paisagem. Deste modo, ambas as infraestruturas já contribuem para a
avaliação da paisagem realizada.
Por outro lado, o projeto não prevê a inclusão, ou sequer a alteração, da localização de linhas
elétricas ou de estradas sendo que, relativamente às últimas, é prevista a construção de
restabelecimentos nos atravessamentos que serão afetados pela barragem e pela sua albufeira.
Deste modo, considera-se que a avaliação de impactes cumulativos destas infraestruturas
resultaria redundante.
Da pesquisa efetuada e dos dados disponibilizados desconhece-se a existência de outros
projetos cuja dimensão seja passível de causar impactes, pelo que até ao momento não se revela
possível avaliar impactes cumulativos com outros projetos em desenvolvimento ou a
desenvolver na região.
O agravamento dos impactes estimados pela introdução da albufeira foi avaliado face aos
elementos que se encontram integrados na sua bacia visual, tendo-se concluído que na
envolvente próxima não ocorrem interferências com objetos significativos.

Impactes Residuais
2.5.21. Analisar e classificar os Impactes Residuais por componente do projeto. Devem ser
identificadas as componentes do projeto e as situações não passíveis de aplicação de medidas de
minimização e aquelas que após a sua aplicação persistam impactes ao nível estrutural, e que
possam ser percecionados visualmente e de forma negativa.
Resposta:
A avaliação de impactes residuais, sendo um componente do EIA transversal a todos os fatores
ambientais analisados, baseia-se, naturalmente, numa abordagem metodológica comum.
Essa abordagem é sumariamente apresentada no Capítulo 3 do Relatório do EIA Consolidado
(Volume 1, Tomo 4) e abaixo reproduzida:
“Feita a avaliação dos impactes que o projeto gera globalmente (ver Tomo 3 – Avaliação de
Impactes), e tendo sido propostas as medidas de minimização de impactes negativos
consideradas adequadas (que foram, naturalmente, especialmente dirigidas aos impactes
negativos de maior significância), importa agora reavaliar os impactes negativos em causa, face
à implementação das medidas acima propostas.
Assim, foi tomada a decisão de considerar apenas os impactes significativos e muito
significativos nesta análise, que são os passíveis de comprometer a viabilidade ambiental deste
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projeto. De facto, apenas os impactes negativos significativos, ou muito significativos, poderão
pôr em causa valores relevantes analisados nos diversos descritores tratados no presente Estudo.
Desta forma, e analisando a Matriz Síntese de Avaliação de Impactes no Anexo 02 ao Tomo 3 –
Avaliação de Impactes, cumpre destacar os seguintes impactes negativos, significativos ou
muito significativos, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração do projeto,
organizados por ação e descritor. Note-se que não foram, para esta análise, considerados os
impactes decorrentes da fase de desativação do projeto, uma vez que a mesma não só assumirá
contornos presentemente incertos, como, previsível e eventualmente, apenas virá a ter lugar
num momento futuro ainda muito distante e, consequentemente, difícil de parametrizar. […]
Fase de exploração […]
–

Paisagem
• Alteração do regime de caudais na ribeira de Linhares”.

Acresce que a avaliação de impactes – processo igualmente transversal a todos os fatores
ambientais em análise – é efetuada, conforme explicitado no Capítulo 2 do Relatório do EIA
Consolidado (Volume 1, Tomo 3) – não por “componente do projeto”, como aqui se requer, mas
por “ação geradora de impacte”.
Esta abordagem metodológica, reforça-se, tem merecido consensual aceitação não havendo,
aparentemente, motivos para a sua alteração nem, menos ainda, para excecionar de um quadro
metodológico correto, estabelecido e aceite um qualquer fator ambiental e passar a fazer a
respetiva avaliação de impactes de forma diferente; hipótese que se rejeita liminarmente.
Assim, e por se entender estar corretamente efetuada a avaliação dos impactes residuais do
projeto sobre a Paisagem, reafirma-se que: “no que diz respeito à paisagem, é considerado que
a implementação do regime de caudais ecológicos, a definir em fase de Projeto de Execução,
minimizará a significância dos potenciais impactes causados neste descritor pela alteração do
regime de caudais a jusante da barragem”.
Mais se reforça não terem sido considerados Impactes Residuais do projeto sobre a Paisagem,
tendo sido somente identificados os seguintes:
“Desta forma, subsiste um conjunto de impactes negativos significativos que não são passíveis
de serem minimizados. Estes constituem, assim, os impactes residuais do projeto em apreciação.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA

57

Estes impactes residuais serão então:
–

o impacte da desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das
infraestruturas sobre as alterações climáticas, ecologia e os recursos hídricos
superficiais;

–

o impacte da execução da barragem da Veiga e respetivos órgãos anexos, sobre a
ecologia, durante a fase de construção;

–

o impacte da atividade de regadio sobre as alterações climáticas e ecologia”.

Medidas de Minimização
2.5.22. Apresentar as “Orientações para a Gestão” definidas por Cancela d’Abreu para as unidades
e subunidades definidas dentro da área de estudo, tal como expressas pelo referido autor.
Resposta:
Esclarece-se que se considera que a questão já se encontra atendida.
Relativamente às orientações para a gestão da unidade do Baixo Tua e Ansiães o autor sugere a
manutenção das características existentes, donde se considera que, a promoção da prática
agrícola em locais que já se encontram afetos à agricultura, capacitando e conferindo resiliência
a esta atividade é consentâneo com o proposto. Ora é justamente este o propósito do Projeto
agora em avaliação.
No que concerne à unidade do Douro Vinhateiro o autor remete para as medidas propostas pelo
Plano Intermunicipal de Ordenamento da região, situação prevista nos instrumentos de gestão
territorial em vigor pelo que se considera que as medidas já propostas são convergentes com o
proposto por Cancela d’Abreu.

2.5.23. Apresentar o levantamento georreferenciado de todos os exemplares arbóreos do género
Quercus e demais espécimes de exemplares, sobretudo, arbóreos que apresentem porte
significativo e que se encontrem nas áreas de implementação direta das componentes do projeto e
das áreas de trabalho associadas. Para cada um dos exemplares deve ser elaborado uma ficha que
os caracterize quanto ao seu porte/altura/diâmetro de copa, dap/pap, estado fitossanitário, valor
patrimonial, potencial transplante e necessidade de abate ou não. De igual modo, devem ser
cartografadas as ocorrências de espécies vegetais exóticas invasoras, se aplicável, devendo
corresponder a cada uma das referidas áreas uma breve caracterização das espécies vegetais –
arbórea e arbustiva - em presença. A base da cartografia a apresentar deve ser orto e/ou o
levantamento topográfico que servirá de apoio ao projeto de execução.
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Resposta:
Atendendo a que o projeto se encontra em fase de Estudo Prévio a realização da caracterização
solicitada resultaria imprecisa, atendendo a que as correções a efetuar em fase de
desenvolvimento de projeto de execução poderão resultar na abrangência de áreas
ligeiramente diversas das estudadas.
Assim, com vista a mitigar as eventuais discrepâncias esclarece-se que no Relatório do EIA
Consolidado (Volume 1, Tomo 4) se encontra prevista a seguinte medida de minimização, que
se julga ir ao encontro do pretendido:
“MM (FC) 58 – Caso se venha a verificar a necessidade de abater sobreiros e/ou azinheiras,
dever-se-á desenvolver um projeto de compensação ao abate. Esta medida deverá adotar o
suporte legal proporcionado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio – com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho – onde é referido, no seu artigo 8.º,
que a constituição de novas áreas de quercíneas, ou a beneficiação de áreas preexistentes, terá
obrigatoriamente de corresponder a um fator multiplicativo de, pelo menos, 1,25 da: área de
povoamentos a serem abatidos; e/ou do número de quercíneas isoladas afetadas, quer sejam
abatidas ou mutiladas (i.e., onde possam vir a ser interferidas por mobilizações do solo ou
através de danos a nível das raízes, pernadas, ramos ou troncos). A escolha da localização da
área a beneficiar pelo Projeto de Compensação deverá ter como pressuposto que este se realize
em prédios rústicos com condições edafoclimáticas adequadas para a espécie alvo. Importa
também registar que as áreas territoriais a beneficiar terão de ter ligação jurídica com a entidade
proponente, por posse ou contrato de utilização. O projeto, após aprovado pelo ICNF, deverá ser
implementado antes do final da fase de construção”.

2.5.24. Apresentar proposta de Plano de Integração Paisagística da barragem, albufeira e órgãos
hidráulicos, considerando a envolvente mais próxima e as linhas de água a jusante e a montante
como áreas a intervir neste âmbito.
Resposta:
No Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 4) é indicado:
“MM (FC) 57 – Implementar o Plano de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pela
Empreitada, proposto no Volume 3 dos Relatórios Técnicos, e implementado o Projeto de
Integração Paisagística, a ser desenvolvido em fase de Projeto de Execução”.
Assim, considera-se a questão encontra-se respondida.
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2.6

PATRIMÓNIO

2.6.1. Caraterizar a situação atual, assim como a avaliar os impactes e propor medidas de
minimização para as áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes;
Resposta:
Na fase atual do projeto, isto é, a de Estudo Prévio, e considerando a pouca prospeção geológica
realizada, não foram definidas as localizações definitivas das áreas de empréstimo e dos
depósitos de materiais sobrantes. Considera-se que haverá manchas de empréstimo na
albufeira, apesar de não ser possível aferir nesta fase se a quantidade será suficiente para a
construção da barragem.
Na eventualidade de se verificar a necessidade de exploração de manchas de empréstimo e
depósitos de materiais sobrantes que se localizem fora da área da albufeira serão efetuadas
prospeções arqueológicas em fase de Projeto de Execução, a serem apresentadas em RECAPE.

2.6.2. Reformular as Fichas de Património Cultural (Anexo 04). As mesmas devem conter informação
fundamental à avaliação das OP’s, nomeadamente: grau de proteção, correlação com o Código
Nacional de Sítio (CNS – Base de Dados Endovélico); avaliação do potencial científico e grau de
conservação; interação / localização relativamente aos elementos de projeto (com imagem à escala
de projeto).
Resposta:
As Fichas de Património Cultural, foram reformuladas e encontram-se revertidas no ANEXO 04
do Relatório do EIA Consolidado (Volume 1, Tomo 2).
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REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO

3.1. Reformular o Resumo Não Técnico (RNT) de forma a refletir os elementos adicionas agora
solicitados. No contexto da reformulação deve ainda acautelar:
a) A correção do 3.º parágrafo da página 1, onde deve ser referido que, durante o período de consulta
pública, o EIA e restante documentação estarão apenas disponíveis no Portal Participa:
https://participa.pt/.
b) A referência na página 2 – “O que é a Declaração de Impacte Ambiental (DIA)” ao facto da DIA
fixar as condicionantes à realização do projeto, os estudos e elementos a apresentar, as medidas de
minimização e compensação dos impactes ambientais negativos, bem como de potenciação dos
impactes positivos e os programas de monitorização a adotar, com o detalhe adequado à fase em
que o projeto é sujeito a AIA.
O RNT reformulado deve ter data atualizada.
Resposta:
A versão reformulada encontra-se revertida no RNT do EIA Consolidado.
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