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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
De acordo com a metodologia definida no Tomo 1 para a realização do presente EIA apresentase, em seguida, a caracterização de toda a área de estudo, genericamente definida como a área
do Estudo Prévio, acrescida de uma faixa de 200 m envolvendo o perímetro da albufeira e o
perímetro externo das infraestruturas e áreas beneficiadas.
Este estudo compreende o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, bem com toda a
área de estudo definida. A implantação do projeto e a área de estudo são apresentadas no
DESENHO 01.
Para a caracterização do estado atual do ambiente na área a intervencionar foram analisados os
descritores listados de seguida, bem como o disposto no art. 13.º e no Anexo V do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. Nomeadamente:
−

Clima e Alterações Climáticas;

−

Usos do Solo;

−

Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos);

−

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia;

−

Solos;

−

Ecologia (Flora e Fauna);

−

Património Histórico-Cultural;

−

Paisagem;

−

Ordenamento do Território;

−

Socioeconomia e Agrossistemas;

−

Qualidade do Ambiente (compreendendo a Qualidade do Ar, o Ambiente Sonoro e a
Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes).

A análise de cada um dos descritores teve em consideração a natureza do projeto e, como tal,
foram destacados os aspetos que, direta ou indiretamente, se consideraram relevantes e que
podem vir a ser influenciados pela construção e manutenção do mesmo. Nesta fase pretendese, por um lado, caracterizar e analisar a designada situação de referência, num cenário atual,
onde não existe o projeto e, por outro, definir áreas ou locais com sensibilidade relativamente
a alguns dos aspetos analisados. Numa fase posterior, esta informação será utilizada na análise
dos impactes que poderão ocorrer com a realização do projeto, e na proposta das respetivas
medidas de minimização.
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2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
2.1 CONSIDERAÇÕES
O território de Portugal Continental encontra-se entre as latitudes de 37º e 42º Norte, situandose na região de transição oscilante entre a zona dos anticiclones subtropicais e a zona das
depressões subpolares, o que deixa o país submetido a condições atmosféricas variáveis ao
longo do ano.
A caracterização climática de qualquer território assenta na apresentação e análise de diversos
parâmetros meteorológicos, tais como: temperatura, precipitação, evaporação, humidade
relativa do ar, nebulosidade, vento, entre outros. Dada a inconstância, esta análise deverá ter
em conta a sua variabilidade sazonal e espacial.
Deste modo, para a caracterização climática da área do projeto em estudo recorreu-se aos
registos históricos disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH)
e no Instituto Português da Atmosfera (IPMA).

2.2 ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS
Para a caracterização climática da área em estudo foi necessário selecionar as estações
meteorológicas mais próximas da mesma. Estas teriam de apresentar características
semelhantes ao nível do relevo, altitude e exposição. Foram, então, selecionadas as estações
climatológicas de Folgares, Carrazeda de Ansiães e Fonte Longa do SNIRH. Apesar de a estação
mais próxima da área de estudo ser a de Carrazeda de Ansiães, esta apresenta poucos valores
para os parâmetros a analisar, pelo que foi excluída da análise.
Como método comparativo, a informação de temperatura e precipitação foi também cruzada
com a informação recolhida pela estação meteorológica de Bragança (nº 565).
A localização destas estações, relativamente à área de estudo, pode ser consultada na Figura
2.1. No Quadro 2.1 apresentam-se as coordenadas da localização das estações e algumas
características das mesmas.
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Figura 2.1 – Localização das estações meteorológicas utilizadas.

Dadas as discrepâncias no período de registos entre estações, foi selecionado um período
comum entre estas, o mais recente possível. Para o efeito, foi escolhido o período entre 2004 e
2020 para se efetuarem as médias mensais de cada meteoro analisado abaixo.
Quadro 2.1 – Características gerais das estações climatológicas utilizadas.
Estação

1

4

Nome

Identificador
da estação

Bragança

Nº: 575

Localização1

Altitude (m)

Período de Registos

Lat: 41,8025ºN
Long: -6,740ºW

690

Temperatura e precipitação:
1950-2018

Folgares

Código:
06N/01C

Lat: 41,303º N
Long: -7,283º W

739

Fonte Longa

Código:
06N/03UG

Lat: 41,232º N
Long: -7,268º W

800

Humidade relativa:
1983-2021
Precipitação:
1946-2021
Temperatura:
1945-2021
Velocidade do vento:
2003-2021
Precipitação:
1930-2021
Velocidade do vento:
2003-2021

Sistema de Coordenadas WGS84
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De seguida apresenta-se uma caracterização detalhada dos principais fenómenos
meteorológicos da região. No final é efetuada uma classificação climática da área de estudo,
com base no método de Köppen-Geiger, Thornthwaite e nos critérios de Emberger.

2.3 METEOROS
2.3.1 TEMPERATURA DO AR
A temperatura do ar é condicionada por fatores gerais, nomeadamente a radiação solar e o
movimento da Terra. A estes sobrepõem-se fatores regionais e locais, tais como a influência dos
mares e continentes, o relevo, a natureza, revestimento do solo e o regime de ventos.
A evolução anual da temperatura média do ar na região em estudo apresenta-se na Figura 2.2
para estação de Folgares, uma vez que para esta variável e para o período de registos
considerado, é a estação mais completa.

Figura 2.2 – Temperaturas médias mensais da estação climatológica de Folgares, temperaturas
mensais médias máximas e mínimas registadas na estação climatológica de Bragança.

Pela observação da figura anterior, verifica-se que as temperaturas médias mínimas se
registaram entre dezembro e fevereiro, com valores inferiores a 1 °C. Ao longo dos meses
verifica-se um aumento gradual até julho/agosto, onde se registam os valores mais elevados em
redor dos 30 °C de temperatura média máxima. As temperaturas médias mensais situam-se
entre os 5 °C e os 21 °C ao longo de todo o ano, conferindo a esta zona uma temperatura média
anual (𝑇̅) de 12,6 °C. Assim, segundo o critério de classificação clássico de Köppen-Geiger, e de
acordo com as médias anuais, o clima da área em estudo é temperado (10 °C ≤ 𝑇̅ < 20 °C).
Segundo o climograma de Köppen, elaborado a partir dos dados retirados da estação
climatológica de Folgares (Figura 2.3), constata-se que no primeiro semestre do ano o clima
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varia entre seco e frio, passando por um clima chuvoso e frio, e terminando com um clima seco
e quente. Na segunda metade do ano o clima evolui de seco e quente para um clima chuvoso e
frio.

Figura 2.3 – Climograma de Koppen para os dados disponibilizados na estação climatológica de
Folgares.

Atendendo aos desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual,
pode repartir-se o ano em dois períodos:
−

período mais quente (desvios positivos): maio a outubro;

−

período mais frio (desvios negativos): novembro a abril.

Quanto à amplitude da variação anual da temperatura, esta é dada pela diferença do valor
médio da temperatura do mês mais quente e do mês mais frio do ano. De acordo com os dados
obtidos, a amplitude térmica estimada para a estação (ā) ronda os 15,5 °C, podendo afirmar-se
que o clima da região é do tipo moderado, dado que a sua amplitude térmica se encontra no
intervalo 10 °C < ā < 20 °C.

2.3.2 PRECIPITAÇÃO
Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para o solo nos
estados líquido ou sólido, sob a forma de chuva, chuvisco, neve, granizo ou saraiva. Este
parâmetro é medido por unidade de área de uma superfície horizontal no globo, durante um
intervalo de tempo. Os seus valores exprimem-se, de forma mais usual, em milímetros
(

6

𝑚3
𝑚2

∗

1
1000

).
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Este meteoro exerce uma elevada influência sobre os ecossistemas. É uma das grandes
condicionantes do ciclo hidrológico e da vegetação, sendo ainda um dos principais agentes no
processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência de cheias, lavagem de superfícies
impermeabilizadas e infiltrações de água do solo.

Figura 2.4 – Precipitações médias mensais registadas nas Estações Climatológicas de Folgares e Fonte
Nova, comparadas com os dados obtidos na estação de Bragança.

Da análise da Figura 2.4 verifica-se que, nas estações analisadas, a variação da precipitação
possui um comportamento similar, atingindo os valores mais elevados entre os meses de
outubro a abril. O valor médio de precipitação anual (P) nas estações é o seguinte:
−

Folgares: 430,33 mm;

−

Fonte Longa: 405,83 mm;

−

Bragança: 738,82 mm.

A diferença entre as estações apresentadas poderá ser justificada com a diferença de localização
das mesmas. A precipitação varia de local para local, de acordo com os diversos fatores que a
condicionam, incluindo a altitude, a distância ao oceano e a posição relativa à orografia.

2.3.3 HUMIDADE RELATIVA DO AR
Para descrever o estado higrométrico do ar recorre-se normalmente aos valores da humidade
relativa do ar. Esta é obtida pelo quociente entre a massa de vapor de água que existe em
determinado volume de ar no local, à hora que se considera, e a massa de vapor de água que
nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura.
Os valores exprimem-se em percentagem (%), sendo que o 0% corresponde a um ar seco e, por
sua vez, 100% corresponde ao ar saturado de vapor de água.
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Na Figura 2.5 podem ser observados os valores médios da humidade relativa do ar às 9 h, para
a Estação Climatológica de Folgares.

Figura 2.5 – Valores médios mensais de humidade relativa do ar, registados na Estação Climatológica
de Folgares.

O valor médio mensal da humidade relativa varia entre 42% (agosto) e 73% (janeiro). Em termos
médios, a estação climatológica de Folgares ronda os 55%.

2.3.4 VENTO
O vento consiste no deslocamento horizontal do ar relativamente à superfície do globo devido
à desigual distribuição da pressão. Este meteoro é de elevada importância por ser o agente que
mais afeta a dispersão dos poluentes atmosféricos. É também um elemento determinante pela
sua influência na evapotranspiração e ocorrência de geadas.
Para a caracterização do vento num determinado local torna-se necessário descrever a sua
direção, sentido e velocidade, bem como a frequência de situações de calma – velocidade do
vento inferior a 1,0 km/h.
Pela observação da Figura 2.6 constata-se que a velocidade do vento varia significativamente
entre as localizações consideradas. Em Folgares a média anual tem uma velocidade de 1,7 km/h,
e em Fonte Longa a velocidade média ronda os 1,06 km/h.

8
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Figura 2.6 – Velocidade média do vento, registada nas estações climatológicas de Fonte Longa e
Folgares.

No que diz respeito à direção do vento verifica-se que, em termos médios anuais, o vento sopra
com maior frequência no quadrante NW em 30% do tempo na estação de Folgares, sendo que
a direção predominante na estação de Fonte Longa é no quadrante W (cerca de 18%) (Figura
2.7).

Figura 2.7 – Direção preferencial e velocidade do vento, registada nas estações climatológicas de
Fonte Longa e Folgares.

2.3.5 OUTROS METEOROS
A ocorrência de nevoeiro, orvalho e geada está fundamentalmente relacionada com as
condições meteorológicas existentes no final da noite e no princípio da manhã, quando a
temperatura do ar e da camada superficial do solo atingem os valores mínimos. A ocorrência
destes fenómenos meteorológicos depende muito das condições locais, sendo bastante sensível
às alterações da utilização do solo, à proximidade de massas de água e às condições orográficas.
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Por não existirem dados disponíveis de insolação, nevoeiro, orvalho e/ou evapotranspiração nas
estações meteorológicas perto da área de estudo deste projeto, não foram analisados os valores
médios destes meteoros.

2.4 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA
2.4.1 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE
A classificação climática de Thornthwaite baseia-se, essencialmente, na comparação da
precipitação com a evapotranspiração potencial, num determinado local ou região. Essa
comparação é feita através do balanço hídrico do solo. Este balanço é relevante dado que a água
existente à superfície do globo é um fator relevante no balanço energético global, sendo que
grande parte da radiação disponível é utilizada na evaporação.
O Quadro 2.2 apresenta o balanço hídrico do solo na região em estudo, para a estação
meteorológica de Folgares, tendo-se considerado para o solo uma reserva máxima utilizável de
100 mm. É de referir que o cálculo da evapotranspiração pelo método de Thornthwaite recorreu
aos valores de temperatura e precipitação da Estação Climatológica de Folgares, disponíveis no
SNIRH para o período de 1990-2010.
Quadro 2.2 – Cálculo de Evapotranspiração pelo Método Thornthwaite e Balanço Hídrico do Solo da
Estação Climatológica de Folgares (1990-2010).
Variável Uni.

Jan

Fev

Mar

Abr

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

T

°C

5,32

6,17

8,55

10,73 14,29

18,19

20,85

20,77

18,48

14,14

8,23

5,51

12,60

ETp

mm

13,0

16,0

31,0

45,0

74,0

103,0

125,0

116,0

87,0

56,0
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52,55
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76,10 54,59
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L
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A
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ΔA
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ETr
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13,0

16,0

31,0

45,45 61,83

55,14

28,89

D

mm

0,0

0,0

0,0

-0,45 12,17

47,86

S

mm 13,62 10,35 14,12

0,0

0,0

0,0

0,0

2,55

-3,0

T – Temperatura do ar
ETp – Evapotranspiração potencial
P – Precipitação
L – Perda potencial de água
A – Armazenamento de água disponível
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Mai

0,0

51,71 133,57 247,68 349,61 419,55 176,61 36,96

0,0

0,00

---

100,0

100,0 100,0

---

-1,0

15,0

52,0

31,0

---

19,07

18,06

56,0

24,0

14,0

382,45

96,11

96,93

68,94

0,0

0,0

0,0

321,55

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,59

47,68

ΔA – Variação do armazenamento de água na camada de solo
ETr – Evapotranspiração real
D – Défice hídrico
S – Superávit hídrico
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A evapotranspiração potencial anual média, que representa a quantidade de água que é
removida da superfície ou perfil do solo se disponível, ronda os 53 mm. Os dados da estação
meteorológica de Folgares mostram que, entre os meses maio e outubro, a evapotranspiração
real é superior à precipitação (criando um défice hídrico). Entre os meses de abril a outubro,
destaca-se o mês de julho, cujos valores de evapotranspiração atingem os 125 mm. Os meses
de janeiro e dezembro apresentam uma evapotranspiração potencial menor, com uma
estimativa de 13 e 14 mm respetivamente. A evapotranspiração real anual média ronda os 382
mm, condicionada pelas disponibilidades hídricas dos meses de abril a outubro.
O excesso hídrico anual médio ronda os 48 mm, verificando-se que é em janeiro que ocorrem
os maiores valores. O défice hídrico anual médio ronda os 322 mm, ocorrendo nos meses de
maio a setembro. De modo a facilitar a análise global dos valores obtidos no balanço hidrológico,
apresentam-se na Figura 2.8 os parâmetros mais significativos.

Figura 2.8 – Balanço hidrológico para a Estação Climatológica de Folgares, onde a letra “S” indica as
zonas de superávit hídrico e a letra “D” indica as zonas de défice hídrico.

Segundo Thornthwaite, o clima de um local pode ser descrito por um conjunto de quatro
parâmetros: índice hídrico (Ih), evapotranspiração potencial no ano (ETP), índice de aridez (Ia)
ou índice de humidade (Iu), e a eficácia térmica no verão (C).
Após elaborar o balanço hidrológico do solo, determinaram-se os índices numéricos
apresentados abaixo, estabelecendo a seguinte classificação climática para a área de estudo: D
B’1 d b’4 (Folgares) que corresponde a um clima semiárido, mesotérmico, com pouco excesso de
água e com moderada concentração da eficiência térmica.
−

Índice hídrico (Ih): -38,90% → Climas secos semiárido (-66,0 ≤ Ih < -33,3);

−

ETP: 704 mm → 2º Mesotérmico (570 mm ≤ ETP < 712mm);
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−

Índice de aridez (Ia): 45,67 % → Grande deficiência de água no verão (Ia > 33,3);

−

Índice de humidade (Iu): 6,77% → Nulo ou pequeno excesso (0 ≤ Iu < 10 %);

−

Eficácia térmica no verão (C): 48,86 % → Concentração estival de eficiência térmica
moderada (48 < C < 51,9%).

2.4.2 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE EMBERGER
A classificação bioclimática de Emberger utiliza os seguintes parâmetros:
−

temperaturas médias;

−

precipitação.

Com base nestes parâmetros, este autor elaborou um índice cujo valor se enquadra num andar
climático definido no diagrama que complementa a classificação – o diagrama de Emberger.
O resultado deste índice, denominado Quociente Ombrotérmico de Emberger (Q), é obtido pela
seguinte equação:
𝑄 = 2000 𝑃/(𝑀 + 𝑚)(𝑀 − 𝑚)
onde:
−

P: precipitação média anual (mm);

−

M: média das temperaturas máximas do mês mais quente (ºK);

−

m: média das temperaturas mínimas do mês mais frio (ºK).

Efetuado o cálculo com os dados referentes à estação climatológica de Folgares, obtém-se um
valor de Q de aproximadamente 50. Este valor encontra-se assinalado no diagrama de Emberger
(ver Figura 2.9). Neste diagrama estão representados os cinco andares bioclimáticos da região
mediterrânea, definidos por este autor como húmido, sub-húmido, semi-árido, árido e
sahariano.
Conclui-se que a área de estudo se situa no domínio climático sub-húmido.
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Nota: Fo = Folgares.

Figura 2.9 – Representação da estação climatológica de Folgares no diagrama de Emberger. Fonte:
Correia e Lecompte 1996.

2.5 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
2.5.1 ENQUADRAMENTO
As alterações climáticas são um fenómeno global, sendo o Intergovernamental Panel on Climate
Change (IPCC) a entidade que desenvolve, de forma regular, estudos relacionados com este
fenómeno, quais os seus impactes, riscos futuros e opções de adaptação e mitigação. A IPCC é
ainda responsável pela produção de cenários de alterações climáticas, socioeconomia, entre
outros, em termos futuros. Recentemente, em janeiro de 2021, a IPCC desenvolveu o seu mais
recente relatório sobre as alterações climáticas – The Sixth Assessment Report –, que se prevê
estar terminado em setembro de 2022. Em relatórios anteriores, esta entidade tinha já
identificado que as alterações climáticas são, predominantemente, provocadas pela
concentração das emissões de gases com efeitos de estufa de origem na atividade humana.
A Agência Europeia para o Ambiente é outra entidade que produz igualmente relatórios
relativamente ao tópico em estudo. No caso, o relatório “Climate change impacts and
vulnerability in Europe 2016. An Indicator-based report” Fonte especificada inválida. apresenta
projeções de alterações climáticas, bem como impactes nos ecossistemas e sociedade,
identificando as regiões e setores em risco de impactes com as alterações climáticas.
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Esse mesmo relatório refere a região mediterrânica, onde Portugal está inserido, como uma das
regiões onde são esperados um maior número de impactes negativos das alterações climáticas,
nomeadamente:
−

aumento de extremos de calor;

−

diminuição da precipitação e caudais de rios;

−

aumento do risco de seca;

−

aumento do risco de perda de biodiversidade;

−

aumento do risco de fogos florestais;

−

aumento da competição por água;

−

aumento da procura de água para agricultura;

−

diminuição do rendimento das culturas;

−

aumento do risco para produção de gado;

−

aumento da mortalidade por ondas de calor;

−

expansão de habitat para vetores de doenças do Sul;

−

diminuição do potencial de produção de energia;

−

aumento de procura de energia para arrefecimento;

−

diminuição do turismo no verão e aumento potencial noutras épocas;

−

aumento de variados perigos climáticos;

−

maioria dos setores económicos negativamente afetados;

−

elevada vulnerabilidade a efeitos colaterais das alterações climáticas fora da Europa.

A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) publicou em 2016 um novo
relatório com a temática “The state of food and agriculture: Climate change, water and food
security” onde se constata que o perspetivado aumento das temperaturas afetará todos os
aspetos do ciclo hidrológico, com períodos de seca e cheias mais severos e frequentes,
colocando desafios crescentes às populações. Uma das áreas claramente afetadas por estas
circunstâncias será a agricultura, com as alterações climáticas a influírem na extensão e
produtividade das áreas agrícolas, quer sejam segadas, quer sejam dependentes da água da
chuva.
Especificamente para a região mediterrânica (onde se insere a área de estudo) a Fonte
especificada inválida. prevê reduções nos caudais fluviais e na recarga dos aquíferos, afetando
a disponibilidade de água (para a agricultura) em regiões já atualmente deficitárias na
disponibilidade de recursos hídricos. Por outro lado, e a uma escala global, o aumento das
temperaturas deverá traduzir-se no aumento da água necessária para as culturas. Deste modo,
quer a qualidade de vida das comunidades rurais, quer a segurança alimentar para uma
população predominantemente urbana, estão em risco por via de impactes relacionados com
questões hídricas, diretamente relacionados com a variabilidade climática.
14
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Mais recentemente esta mesma organização publicou um relatório intitulado “Bringing climate
change adaptation into farmer field schools” Fonte especificada inválida. onde se poderá
encontrar um guia de adaptação dos sistemas agrícolas e agroflorestais às alterações climáticas.
Em 2021, a FAO publicou também o relatório “Recarbonizing Global Soils: A technical manual of
recommended management practices” Fonte especificada inválida. onde se apresentam, por
exemplo para Portugal, estratégias para a minimização e adaptação de áreas de montado às
alterações climáticas, e quais são as possíveis consequências desta prática agrícola. Poderão ser
também encontradas as mesmas explicações para vinhas, olivais e amendoais ao longo de todo
o mediterrâneo (Portugal, Espanha e Itália).
Ao nível nacional, as alterações climáticas foram mencionadas na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, onde foi aprovada a Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), enquadrando-a no Quadro Estratégico para a Política
Climática (QEPiC). Este estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional para 2030,
reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente, e de baixo
carbono, contribuindo para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal. A Resolução
do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 julho, prorrogou, até 31 de dezembro de 2025, a
ENAAC2020 através da aprovação do Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030).
A ENAAC2020 estabelece objetivos e o modelo para a implementação de soluções para a
adaptação de diferentes setores aos efeitos das alterações climáticas: agricultura,
biodiversidade, economia, energia e segurança energética, florestas, saúde humana, segurança
de pessoas e bens, transportes, comunicações e zonas costeiras. Tem, assim, como objetivos
melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas e promover a integração da
adaptação às alterações climáticas nas políticas setoriais e nos instrumentos de planeamento
territorial. Cabe à APA coordenar a implementação da ENAAC e promover a sua atualização em
função da evolução do conhecimento científico e das orientações comunitárias e internacionais
na matéria.
O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, complementa e sistematiza
os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo:
implementar as medidas de adaptação. O P-3AC elege linhas de ação concretas de intervenção
direta no território e nas infraestruturas, complementadas por uma linha de ação de carácter
transversal, as quais visam dar resposta aos principais impactes e vulnerabilidades identificadas
para Portugal.
Surge ainda, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), uma visão estratégica, reformas e
investimentos estruturantes a implementar até 2026, de forma a promover uma recuperação
transformativa, duradoura, justa, sustentável e inclusiva e evoluir para um país mais sustentável
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e mais digital. Das três dimensões apresentadas a Bruxelas a 15 de outubro de 2021 (resiliência,
transição climática e transição digital), destaca-se a segunda no âmbito do presente capítulo,
em que foram consideradas 6 componentes com intervenção em áreas estratégicas: o mar, a
mobilidade sustentável, a descarbonização da indústria, a bioeconomia, a eficiência energética
em edifícios e as energias renováveis. Na dimensão “Resiliência” destacam-se as seguintes
componentes:
−

componente 8 de florestas: cujo objetivo é desenvolver uma resposta estrutural na
prevenção e combate de incêndios rurais capaz de proteger Portugal de incêndios rurais
graves num contexto de alterações climáticas, e com impacte duradouro ao nível da
resiliência, sustentabilidade e coesão territorial;

−

componente 9 de gestão hídrica: cujo objetivo é intervir face à necessidade de se
mitigar a escassez hídrica e assegurar a resiliência dos territórios do Algarve, Alentejo e
Madeira, as regiões com maior necessidade de intervenção em Portugal, aos episódios
de seca, tendo por base os cenários de alterações climáticas e a perspetiva explanada
na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) e no Programa
de Ação para as Alterações Climáticas (P-3AC), contribuindo para a diversificação da
atividade económica destas regiões e para o seu desenvolvimento económico, social e
ambiental.

Ao nível local, o Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas no Douro (PAIAC –
Douro), atualizado pela última vez a 23 de julho de 2018, consiste num estudo multissetorial,
onde se pretende caraterizar, aos níveis intermunicipal e municipal, os impactes e as
oportunidades colocadas pelas alterações climáticas. É ainda definida uma estratégia de
resposta que minimize os impactes negativos e potencialize as oportunidades associadas ao
referido fenómeno. O PAIAC – Douro tem assim como objetivos:
−

atingir os compromissos nacionais e europeus de redução de emissões;

−

consciencializar as autoridades locais no que diz respeito ao seu papel e benefícios de
ação (encorajando e acelerando o mesmo);

−

definir um quadro de ação para adaptação às alterações climáticas, com as
preocupações locais e com o planeamento intermunicipal, permitindo a conjugação de
diversas intervenções, transversais e setoriais;

−

promover a mitigação e adaptação às alterações climáticas, com os expectáveis efeitos
positivos ao nível da criação de emprego e desenvolvimento económico, poupança
financeira, melhoria da qualidade do ar e redução de tráfego, etc.).

De referir igualmente que foi aprovado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050)
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade
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de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de
descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional,
como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros
usos de solo, e os resíduos e águas residuais. Também a RCM n.º 53/2020, de 10 de julho,
aprovou o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), que estabelece para 2030 uma
meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a
2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no
consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor
energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050.

2.5.2 ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
De forma a comparar o passado, o presente e o futuro, foram utilizados pressupostos já
existentes baseados nos Relatórios dos Projetos SIAM2 I (2002) e SIAM II (2006), e projeções
disponíveis no Portal do Clima (IPMA). Aqui será analisada de forma quantitativa e evolutiva a
alteração sazonal na temperatura, precipitação, evapotranspiração e índice de seca.
Segundo os projetos SIAM I (2002) e SIAM II (2006), existe a previsão de um aumento
significativo da temperatura média até ao fim do século XXI, e uma redução da precipitação,
estando estas previsões sempre associadas a um elevado grau de incerteza.
A simulação de controlo do modelo com maior resolução espacial foi comparada com os valores
observados, tendo indicado um elevado nível de aderência nas variáveis temperatura média e
precipitação. A temperatura máxima no Verão, tal como se indica na Figura 2.10, encontra-se
acima dos dados de referência cerca dos 3°C na zona costeira e dos 7°C no interior,
acompanhados por um incremento da frequência e intensidade de ondas de calor.
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a)

b)

Figura 2.10 – Temperatura máxima de verão (Portugal Continental) sendo que em (a) simulação de
controlo (1961-1990) e em (b) projeção de acordo com cenário de emissões A2 (2071-2100). Fonte:
Santos, F. D., 2006.

Relativamente à precipitação, deixa de ser possível analisar uma média anual, dado que as
mudanças intra-anuais são muito significativas. Assim, comparam-se de seguida as projeções
para as quatro diferentes estações. Estas figuras permitem visualizar a reduzida disponibilidade
hídrica na zona interior no Norte do país (onde se desenvolve o projeto). Estas figuras permitem
concluir, também, que os padrões de precipitação se irão manter ao longo dos anos utilizando
os cenários de alterações climáticas, ou seja, a estação do verão manter-se-á como sendo a mais
seca e o inverno como sendo a estação mais chuvosa. A pluviosidade em termos de quantidade,
segundo o SIAM II, também se mantém aproximadamente igual.

Figura 2.11 – Média da precipitação sazonal acumulada entre os anos de 1961-1990, sendo (a)
inverno, (b) primavera, (c) verão e (d) inverno. Fonte: Santos, F. D., 2006.
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Figura 2.12 – Precipitação média sazonal do HadRM3, sendo (a) inverno, (b) primavera, (c) verão e (d)
inverno. Fonte: Santos, F. D., 2006.

Além dos resultados apresentados pelo SIAM I e SIAM II, foram considerados ainda os resultados
dos modelos climáticos disponíveis no Instituto Português de Meteorologia (IPMA) através do
Portal do Clima3.
A informação disponível online foi gerada através do processamento de dados climáticos
históricos e dados das projeções climáticas do Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5). Os
dados utilizados foram obtidos através do modelo “Ensemble”, que considera os valores médios
de nove modelos de cálculo diferentes e combinações diferentes de modelos regionais de clima
global, permitindo assim uma análise regional.
Dada a incerteza do futuro com a ação das alterações climáticas, são utilizados cenários para as
simular. Neste caso, foram utilizados os Representative Concentration Pathway (RCP) 4.5 e 8.5.
O cenário RCP4.5 é um patamar de estabilização intermediário, estando as emissões acima do
RCP 2.6, que foi desenhado prevendo o aumento da temperatura abaixo dos 2°C do acordo de
Paris. Já o RCP8.5 é um cenário para o qual se prevê que não seja feita qualquer implementação
de medidas de mitigação, sendo, assim, o pior cenário esperado e altamente improvável.
A alteração que se prevê para um futuro próximo exige uma primeira análise às variáveis de
precipitação, temperatura média, evapotranspiração de referência e índice de seca, para o
período histórico (1971-2000) e para cada uma das linhas de tempo disponíveis: 2025 (média
2011-2040), 2055 (média 2041-2070) e 2085 (média 2071-2100).
Desta forma, de acordo com as Figura 2.13 e Figura 2.14 é possível observar que, na zona do
Douro, à qual pertence a área de estudo, se preveem aumentos nos valores médios mensais da
temperatura do ar em todos os meses do ano. No entanto, estes aumentos não são lineares,
sendo que se fazem sentir mais nos meses de verão, configurando um aumento na amplitude
térmica anual. Observa-se, por exemplo, que a amplitude térmica aumenta de 15,21°C nos

3

Disponível em: http://portaldoclima.pt/pt/
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dados históricos, para 16,79°C quando utilizado o RCP4.5 nos últimos anos de simulação, e para
18,29°C no cenário RCP8.5 entre 2071 e 2100.
Relativamente à anomalia climática, que se refere à diferença entre o clima médio de um longo
período de tempo e o clima de um mês, observa-se a tendência esperada. Ou seja, ao longo dos
anos o aumento é significativo, sendo mais acentuado para o cenário RCP8.5 (Figura 2.14). Esta
anomalia, que se pode aproximar dos 3°C no período de 2071-2100 para o RCP4.5, torna-se
extremamente preocupante num contexto de necessidades hídricas e desenvolvimento das
culturas.

Figura 2.13 – Temperatura média mensal simulada utilizando o RCP4.5 para os intervalos de tempo
1971-2000, 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100, e sua respetiva anomalia.

Figura 2.14 – Temperatura média mensal simulada utilizando o RCP8.5 para os intervalos de tempo
1971-2000, 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 e sua respetiva anomalia.
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No que respeita à precipitação não é possível visualizar quer na Figura 2.15, quer na Figura 2.16,
grandes diferenças ao nível da precipitação acumulada mensal. Isto porque as previsões
apontam no sentido variações intra-anuais muito fortes, dando especial atenção a fenómenos
climáticos extremos (i.e., períodos de seca longos versus períodos de precipitação muito
intensa).
Assim, a nível anual a redução da precipitação média anual varia entre 5% (período
compreendido entre os anos 2011-2041) e os 11%, para a linha de tempo de 2041 e 2100. No
caso do cenário extremo, as reduções médias das precipitações mensais poderão atingir os 8%,
os 14% e os 23%, para cada um dos períodos analisados. Deste modo, a anomalia climática
analisada ao longo do tempo permite prever a tendência de diminuição da precipitação
acumulada, sendo mais acentuada para o cenário RCP8.5 (Figura 2.16). Esta anomalia, para além
da tendência de diminuição, torna-se visivelmente mais acentuada nos meses de verão, dado
que nos meses de inverno os fenómenos de pluviosidade serão tão intensos que será possível
assistir a um aumento de precipitação (Quadro 2.3).
Quadro 2.3 – Variação da precipitação média acumulada mensalmente, comparando diferentes
períodos de tempo, para ambos os cenários climáticos: RCP4.5 e RCP8.5.
% Variação entre
% Variação entre
% Variação entre
(1971-2000) e (2011-2040) (1971-2000) e (2041-2070) (1971-2000) e (2071-2100)
RCP4.5

RCP8.5

RCP4.5

RCP8.5

RCP4.5

RCP8.5

Jan

1

10

12

14

9

0

Fev

1

0

5

2

13

3

Mar

1

-11

-2

-5

-6

-4

Abr

-9

-10

-11

-16

-10

-26

Mai

-2

-11

-27

-28

-19

-36

Jun

-16

-27

-27

-29

-22

-48

Jul

-7

-8

-1

-24

-23

-45

Ago

-10

-13

-33

-36

-27

-45

Set

-6

-13

-24

-30

-24

-33

Out

-21

-17

-17

-20

-24

-33

Nov

-5

-3

-7

-1

-1

-7

Dez

10

8

0

8

5

5
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Figura 2.15 – Precipitação acumulada mensal simulada utilizando o RCP4.5 para os intervalos de
tempo 1971-2000, 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 e sua respetiva anomalia.

Figura 2.16 – Precipitação acumulada mensal simulada utilizando o RCP8.5 para os intervalos de
tempo 1971-2000, 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 e sua respetiva anomalia.

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, a precipitação média anual nos
períodos analisados poderá diminuir em relação à série histórica 1971-2000. Adicionalmente, as
projeções indicam um aumento da média anual da temperatura média do ar. Como tal,
considera-se útil explorar o índice de seca (SPI, sigla inglesa para Standardized Precipitation
Index) para determinar o número de eventos de seca e calcular a magnitude média de cada
evento. O SPI está amplamente divulgado e o seu uso é recomendado para monitorização da
seca pela World Meteorological Organization (WMO).
McKee et. Al (1993) classificou a categoria de seca em relação ao valor de SPI e respetiva
probabilidade de ocorrência. Usado por diversos institutos de monitorização de secas (tais como
o US National Drought Mitigation Center), tem ainda a vantagem de poder ser usado para
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escalas temporais diferentes, o que fornece uma indicação diferenciada dos impactes da
precipitação ao nível das reservas de água tais como o armazenamento de água no solo, água
subterrânea, reservas em barragens, entre outros.
Quadro 2.4 – Classificação das secas de acordo com os valores de SPI e respetiva frequência (%) de
ocorrência (Mckee et al., 1993).
Valor SPI

Categoria de seca

Probabilidade de ocorrência

≥ 2,00

Chuva extrema

2,3%

1,50 a 1,99

Chuva severa

4,4%

1,0 a 1,49

Chuva moderada

9,2%

-0,99 a 0,99

Normal

68,2%

-1,00 a -1,49

Seca moderada

9,2%

-1,5 a -1,99

Seca severa

4,4%

 -2,00

Seca extrema

2,3%

Assim, e dada a tipologia do projeto em análise, apresenta-se de extrema importância classificar
as imediações da área de estudo. Na Figura 2.17 apresenta-se a evolução do índice SPI para a
situação de referência (1971-2000) e para o horizonte 2011-2100 nos dois cenários climáticos:
RCP4.5 e RCP8.5. Através desta figura é possível concluir que a região do Douro se situa,
maioritariamente, classificada entre seca moderada e chuva moderada, demonstrando, por sua
vez, uma probabilidade de seca moderada de cerca de 9%. No entanto, as simulações
climatéricas fazem com que estes eventos ocorram com maior frequência.

Figura 2.17 – Evolução anual do índice de seca (SPI) no período de referência e para o horizonte
2011-2100 para os cenários RCP4.5 e RCP8.5.
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As variações de precipitação e temperatura têm um impacte muito significativo, principalmente
no que diz respeito à evapotranspiração de referência, dado que esta depende muito das
condições meteorológicas. Assim sendo, e acompanhando as tendências previamente
identificadas, a evaporação de referência média tem um ligeiro aumento com o passar dos anos,
sendo este aumento mais significativo, como seria de esperar, quando é o cenário climático mais
intenso a ser simulado.
Relativamente à anomalia climática deste parâmetro é possível ver uma tendência de aumento
em ambos os cenários, apesar de ser muito flutuante no RCP4.5. No RCP4.5 este parâmetro não
atinge os 0,3 mm/dia (Figura 2.18), e no cenário RCP8.5 são atingidos valores próximos de 0,6
mm/dia (Figura 2.19).

Figura 2.18 – Evapotranspiração de referência simulada utilizando o RCP4.5 para os intervalos de
tempo 1971-2000, 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 e sua respetiva anomalia.
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Figura 2.19 – Evapotranspiração de referência simulada utilizando o RCP8.5 para os intervalos de
tempo 1971-2000, 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 e sua respetiva anomalia.

2.5.3 NECESSIDADES HÍDRICAS ATUAIS E FUTURAS
A estimativa da evapotranspiração cultural (calculada com base na evapotranspiração de
referência e no coeficiente cultural) será utilizada para saber as necessidades hídricas culturais.
Esta será influenciada pelas variações previamente analisadas, estando previsto um aumento
das necessidades de água para rega. Estas projeções mostram, assim, a vulnerabilidade do ciclo
hidrológico nesta região que pode comprometer, por exemplo, o consumo hídrico das culturas.
A ocupação cultural para a situação futura e as respetivas necessidades de água foram
analisadas no Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga.
Na zona em estudo, os pomares (nomeadamente com produção de maçã), o olival e o amendoal
assumem um papel predominante. De acordo com o modelo da ocupação cultural selecionado
nos estudos anteriores estas três culturas irão ocupar uma área total de cerca de 80%.
A evapotranspiração de referência pode definir-se como o processo através do qual a água
armazenada no solo é transferida para a atmosfera a partir de superfícies complexas, inertes ou
vivas, nomeadamente o solo e a vegetação. Consiste fundamentalmente na transpiração das
plantas e na evaporação a partir da superfície do solo.
A variabilidade de condições que afetam a evapotranspiração obriga à necessidade de definição
de condições padrão que permitam a comparação entre diferentes cobertos vegetais e entre
diferentes condições para o mesmo coberto. Para este efeito, recorre-se a uma cultura padrão
cuja evapotranspiração máxima é designada por evapotranspiração de referência, ETPo.
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Doorenbos e Pruit (1977) definem como evapotranspiração de referência a taxa de
evapotranspiração de uma superfície extensa revestida por uma gramínea uniformemente
desenvolvida, de 8 a 15 cm de altura, na fase ativa de crescimento, cobrindo completamente o
solo e não sofrendo deficiência hídrica.
Uma vez padronizadas as condições que influenciam a transpiração e a evaporação, verifica-se
que a taxa de evapotranspiração é determinada, fundamentalmente, pelas condições climáticas.
Assim, têm sido desenvolvidos vários métodos que relacionam a evapotranspiração com
elementos meteorológicos de fácil medição. Para estimar a evapotranspiração de referência,
ETPo, foi utilizado o método de Penman-Monteith, recomendado pela FAO, com recurso ao
“software” EVAP56, desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Rural do Instituto Superior
de Agronomia (2002).
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 encontram-se no Estudo Prévio,
assim como os valores obtidos para a ETPo (mensais e totais anuais). Da série de 30 anos
analisada destacam-se os valores mínimos, máximos e médios, que se apresentam no Quadro
2.5.
Quadro 2.5 – Evapotranspiração de referência (ETPo) em mm (situação atual).
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Mínimo

10,2

21,6

47,1

67,8

89,9

113,1

151,9

142,9

76,5

50,8

21,3

13,3

908,2

Médio

16,8

26,4

57,1

81,6

114,9

153,8

186,0

167,8

107,7

57,9

26,3

17,2

1013,3

Máximo

20,5

31,1

69,1

101,7

148,5

179,4

217,0

194,4

129,0

63,9

31,5

27,3

1114,4

A evapotranspiração de referência anual na região varia entre os 908,2 mm e os 1114,4 mm,
com uma variação máxima de 23%. O mês com maior evapotranspiração ocorre em julho, onde
se verifica um mínimo de 151,9 mm (4,9 mm/dia) e um máximo de 217,0 mm (7,0 mm/dia), o
que traduz uma variação máxima de cerca de 43%.
As necessidades hídricas totais calculadas para a série hidrológica analisada, e utilizadas na
simulação de exploração da albufeira tendo em conta a ocupação cultural, encontram-se
apresentadas no Quadro 2.6 e perfazem um total de 2 939 m3/ha.
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Quadro 2.6 – Necessidades de rega úteis mensais (mm) para a situação atual.
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

1980

0

0

0

0

0

1981

0

0

0

0

0

1982

0

0

0

0,5

22,1

1983

0

0

0

0

1984

0

0

0

1985

0

0

1986

0

1987

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

0

0

0

326,5

4

0

0

0

257,5

85,2 117,2 95,1

2,4

0

0

0

322,5

0

26,1

85,4

75,2

55,3

0,2

0

0

242,2

0

0

0

77,4

87,9

46

0

0

0

211,3

0

0

0,8

62

121,4 113,8 58,6

14,4

0

0

370,7

0

0

0

18,7

96,6

147

119,1

0

0

0

0

381,4

0

0

0

0

13,1

72

86

94,2

2,4

0

0

0

267,6

1988

0

0

0

0

0

0

18,3

92

51,1

0

0

0

161,3

1989

0

0

0

0

0

16,9 110,7 91,1

61,3

0

0

0

280

1990

0

0

0

0,2

9,6

80,8 117,3 81,2

19,4

0

0

0

308,4

1991

0

0

0

1,5

81,5

99,5 123,9 107,8

34

0

0

0

448,1

1992

0

0

0

0,1

8,9

56

122,5 36,6

28,4

0

0

0

252,3

1993

0

0

0

0

0

1,9

103,5 97,2

0

0

0

0

202,6

1994

0

0

0

1,4

0

58,4 117,1 90,9

40,4

0

0

0

308,1

1995

0

0

0

2,3

32,5 103,7 87,7 115,8

8,8

0

0

0

350,7

1996

0

0

0

0

0

64,5 134,4 102,8

6,8

0

0

0

308,5

1997

0

0

0

6,2

0

26,5

80,6

59,7

40,7

0

0

0

213,5

1998

0

0

0

0

0

45,7 110,2

111

2,8

5,2

0

0

274,8

1999

0

0

0

0

0

35,8

60,1

0

0

0

0

184

2000

0

0

0

0

0

52,1 100,6 84,1

26,8

0

0

0

263,5

2001

0

0

0

1

0

78,5

67,6

35

0

0

0

274,9

2002

0

0

0

0

0,3

48,2 108,5 84,1

4,4

0

0

0

245,3

2003

0

0

0

0

18,9

113

53

0

0

0

374,1

2004

0

0

0

0,5

10,7 112,1 118,9 33,3

48,2

0

0

0

323,7

2005

0

0

0

0,4

14,1 109,8 134,9 117,2 33,6

0

0

0

409,9

2006

0

0

0

0

30

86,2 121,4 95,9

9,6

0

0

0

342,9

2007

0

0

0

0,6

0

3,8

64,1

46

0

0

0

200,5

2008

0

0

0

0

1,2

74,1 119,4 95,5

24

0

0

0

314,1

2009

0

0

0

1,3

50,5

56,4 118,3 111,4 59,6

0

0

0

397,3

20%

0

0

0

6,8

0

29

88,2

65,4

44,5

0

0

0

233,8

50%

0

0

0

0,2

9,1

77

111,8 77,4

18,4

0

0

0

293,9

80%

0

0

0

0

17,4

89,7 136,5 110,6

0

0

0

0

354

Média

0,0

0,0

0,0

0,5

10,4

58,7 106,2 89,0

28,5

0,7

0,0

0,0

293,9

49,3 116,6 107,1 53,5
45

110,1 98,4

88,1
92,8

110,5 78,7
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A evapotranspiração de referência média anual para o cenário RCP4.5 de alterações climáticas
(Quadro 2.7) sofre um incremento de 5%, 8% e 9% para cada um dos períodos analisados (20112040, 2041-2070 e 2071-2100) tendo como referência os valores do Quadro 2.5. Este valor
médio de evapotranspiração aumenta quando simulado, para os mesmos períodos, utilizando o
RCP8.5. No caso, entre os anos 2011-2040, ocorre um aumento de evapotranspiração de
referência de 6%, enquanto que para os períodos de 2041-2070 e 2071-2100, este aumento é
mais expressivo e ronda os 11% e 17%, respetivamente (Quadro 2.8).
Quadro 2.7 – Evapotranspiração de referência (mm) utilizando o cenário RCP4.5.
Dez
Médio
Variação

Variação

Mês
Variação

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

34,79 33,98 53,39 62,60 89,46 125,96 135,13 163,42 147,43 126,23 67,86 30,83
1,02
Dez

Mês

Jan

1,02
Jan

1,02
Fev

0,10
Mar

0,10
Abr

0,10
Mai

-0,12
Jun

-0,12
Jul

-0,12
Ago

0,17
Set

0,17
Out

Anual
(2011-2040)
1067,02

0,17

0,05

Nov

Anual
(2041-2070)

35,17 34,35 53,98 63,78 91,15 128,34 139,72 168,97 152,44 130,03 69,90 31,75

1095,97

1,04

1,04

1,04

0,12

0,12

0,12

-0,09

-0,09

-0,09

0,21

0,21

0,21

0,08

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Anual
(2071-2100)

35,51 34,69 54,51 64,37 91,98 129,52 140,70 170,15 153,50 131,61 70,76 32,14
1,06

1,06

1,06

0,13

0,13

0,13

-0,09

-0,09

-0,09

0,22

0,22

0,22

1106,32
0,09

Quadro 2.8 – Evapotranspiração de referência (mm) utilizando o cenário RCP8.5.
Dez
Médio
Variação

Mês
Variação

Mês
Variação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

34,62 33,81 53,13 62,64 89,52 126,05 136,15 164,66 148,55 127,53 68,56 31,14

Anual
(2011-2040)
---

1,01

1,01

1,01

0,10

0,10

0,10

-0,11

-0,11

-0,11

0,18

0,18

0,18

0,06

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Anual
(2041-2070)

35,86 35,02 55,03 64,95 92,81 130,69 143,30 173,30 156,34 133,86 71,96 32,69

---

1,08

1,08

1,08

0,14

0,14

0,14

-0,07

-0,07

-0,07

0,24

0,24

0,24

0,11

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Anual
(2071-2100)

37,56 36,69 57,66 68,12 97,34 137,07 153,53 185,67 167,50 142,10 76,39 34,70
1,18

1,18

1,18

0,19

0,19

0,19

0,00

0,00

0,00

0,32

0,32

0,32

--0,17

Esta variação na evapotranspiração, utilizando ambos os cenários, tem então consequências ao
nível das necessidades hídricas totais. No Quadro 2.9 poder-se-á encontrar qual a variação
mensal e anual para cada um dos períodos, assim como para cada um dos cenários utilizados.
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Quadro 2.9 – Necessidades hídricas totais (mm) situação atual versus cenários de alterações
climáticas.
Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Anual

106,2

89,0

28,5

0,7

0,0

293,9

Situação atual
Média

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

10,4

58,7

RCP4.5
2011-2040 0,00 0,00

0,00

0,00

0,56

10,87 61,13 110,68

92,69

29,73

0,69

0,00

306,27

2041-2070 0,00 0,00

0,00

0,00

0,57

11,16 62,77 113,64

95,17

30,53

0,71

0,00

314,46

2070-2100 0,00 0,00

0,00

0,00

0,57

11,15 62,74 113,59

95,14

30,52

0,71

0,00

314,33

RCP8.5
2011-2040 0,00 0,00

0,00

0,00

0,56

10,96 61,66 111,64

93,50

29,99

0,69

0,00

308,92

2041-2070 0,00 0,00

0,00

0,00

0,58

11,29 63,52 115,01

96,32

30,90

0,71

0,00

318,25

2070-2100 0,00 0,00

0,00

0,00

0,61

12,02 67,64 122,46 102,56 32,90

0,76

0,00

338,86

No quadro anterior pode observar-se que as necessidades hídricas totais anuais para o cenário
RCP4.5 para 2100 atingem os 314,33 mm, 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.
Salienta-se, ainda, o máximo atingido em julho, de 113,59 mm no caso do RCP4.5, e 122,46 mm
no caso do RCP8.5.
As necessidades totais de água para rega (NHT) correspondem ao volume total de água que será
necessário garantir para a satisfação das necessidades hídricas úteis, tendo em consideração as
eficiências de rega. As necessidades de rega totais correspondem, assim, aos quantitativos
necessários garantir na albufeira, de forma a regar a zona pretendida ocupada pelo modelo
cultural previsto no perímetro de rega. Desta forma, segundo o Estudo Prévio, os valores
encontrados para as várias culturas estudadas e para a média ponderada do modelo cultural
considerado encontram-se resumidos no Quadro 2.10.
Quadro 2.10 – Necessidades de rega totais (mm).
Culturas

Área (%)

Ano médio

Ano crítico

Julho

Ano

Julho

Ano

Olival

20

29,1

96,9

71,9

142,8

Amendoal

20

136,1

309,9

140,8

379,4

Frutos frescos (macieira)

40

192,8

498,8

212,5

583,4

Vinha

15

50,1

135,6

64,5

170,4

Hortícolas (batata)

5

192,2

444,2

210,6

528,0

127,3

323,4

147,7

389,8

Média ponderada
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Conforme se pode concluir, as necessidades de rega totais em ano crítico variam entre
142,8 mm/ano, para o olival, e 583,4 mm/ano para os frutos frescos (macieira).
Quanto ao total ponderado, que tem em conta a área percentual ocupada por cada cultura no
perímetro de rega, as necessidades de rega totais em ano crítico rondam os 389,8 mm/ano, com
um máximo mensal, em julho, de 147,7 mm/mês.

2.5.4 ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DOS GEE
De seguida, são determinadas as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), convertendo
para CO2 eq tendo em conta o Global Warming Potential (GWP) dos diversos gases (como CO2,
CH4, N2O) para a atual área de estudo e considerando, ainda, as áreas dos diversos usos do solo
apresentados no Capítulo 3.
A metodologia utilizada teve como base o National Inventory Report (NIR), submetido por
Portugal a 13 de abril de 2021 e publicado a 13 de junho de 2021, referente ao ano de 2019.
Este relatório surge mediante os requerimentos das United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) e o protocolo de Kyoto, e contém as emissões de GEE ao nível nacional
estimadas desde 1990 até ao ano corrente do relatório.
Com o intuito de caracterizar a área de estudo, quer ao nível agrícola como florestal, foi utilizado
o método apresentado no Capítulo 6 do referido relatório Fonte especificada inválida., onde se
apresentam os incrementos anuais médios por uso do solo (MAI), o fator de expansão da
biomassa aplicável às florestas (BEF), rácio raízes-folha (RTS) e a fração de carbono (Cf). Todos
estes fatores são os que permitem analisar o crescimento anual das culturas e, tendo em conta
a equação da fotossíntese, qual a quantidade de carbono anual que se retira da atmosfera. Esta
quantidade foi, de seguida, convertida para emissões de CO2 eq utilizando um balanço de massas
entre o peso atómico do carbono e a massa molecular do dióxido de carbono. Estes resultados
poderão ser consultados no Quadro 2.11, onde se pode concluir que, anualmente, o sequestro
de carbono na área de estudo ronda as 4 016 t CO2 eq.
Quadro 2.11 – Sequestro de carbono na área de estudo por uso do solo.
Classes Usos do Solo
Florestas de carvalhos

Florestas

286,32

Florestas de castanheiro Other broadleaves

1,72

56,89

Florestas de pinheiro

Pinus pinaster

1,42

1 440,47

50% Eucalyptus spp.

3,59

50% Other broadleaves

1,72

Shrublands

0,51

Matos

Quercus spp

Crescimento anual Sequestro C
t C/(ha.ano)
t CO2eq/ano
1,66

Outros povoamentos

30

Classes NIR

38,94
531,23

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Classes Usos do Solo

Culturas

Classes NIR

Crescimento anual Sequestro C
t C/(ha.ano)
t CO2eq/ano

Pomares

Other permanent crops

0,27

215,18

Vinhas

Vineyards

0,27

133,00

Culturas temporárias e
pastagens

70% Rainfed anual crops

0,58

30% All grasslands

1,92

Olivais

Olive

0,24

Total

1204,04
110,13
4 016,20

Após análise do quadro anterior, é de salientar o crescimento médio anual da floresta de
eucaliptos que se mostra extremamente eficaz na captura de carbono. No entanto, terá de
existir a ressalva de que esta floresta está sujeita a um risco de incêndio superior a outras
espécies de árvores, podendo estar associado à maior libertação de GEE do que a que capturou
até então.
É também importante ressalvar que estes valores são médios para Portugal. Existem fatores que
justificam a variação destes valores médios de crescimento, tais como a implantação das
espécies florestais e agrícolas, o seu tamanho e a idade. Todos estes fatores têm influência no
seu crescimento e, consequencialmente, no seu potencial de captura de carbono.
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3 USOS DO SOLO
3.1 CONSIDERAÇÕES
A caracterização da ocupação atual do solo para a presente Nota Técnica foi realizada tendo
como base a COS4 2018 e o WorldImagery da ESRI à escala 1:10 000 da área de implementação
do projeto. Em fase posterior, a confirmação e correção dessa classificação da ocupação do solo
foi efetuada no terreno, em visitas efetuadas nos dias 15,16 e 17 de setembro de 2021.

3.2 CLASSES PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO
Na caracterização da área de estudo relativamente aos usos de solo foram consideradas as
seguintes classes de ocupação, sujeitas a alteração após a confirmação no local.
a) Florestas de castanheiro: área florestal cuja espécie arbórea dominante é o castanheiro
(Castanea sativa), pouco frequente na área de estudo, ocorrendo apenas em três
manchas, nos limites da mesma;
b) Florestas de pinheiro-bravo: pinhais de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), muito
frequentes na área de estudo, formando por vezes mosaico com matos ou outras
florestas;
c) Florestas de carvalhos: áreas florestais em que a espécie dominante pertence ao género
Quercus, nomeadamente Q. suber (sobreiro), Q. rotundifolia (azinheira), Q. pyrenaica
(carvalho-negral) e Q. robur (carvalho alvarinho). Nestas florestas é frequente estarem
presentes exemplares de duas ou mais espécies de carvalhos, com poucas manchas a
revelar uma dominância de uma só espécie – normalmente bosquetes de carvalhonegral ou de sobreiro;
d) Outros povoamentos florestais: na área de estudo esta classe ocorre de forma pontual
e marginal, constituída essencialmente por povoamentos de eucalipto (Eucalyptus
globulus) e um povoamento de choupo (Populus nigra). O subcoberto é
maioritariamente ausente, ocorrendo pontualmente comunidades arbustivas e
herbáceas;
e) Olivais: parcelas que, na área de estudo, apresentam monocultura de Olea europea var.
europaea, exploradas de forma tradicional e onde não são, por regra, administrados
suplementos de água às plantas. Na área de estudo predominam explorações antigas,
havendo mesmo algumas parcelas com subcoberto bastante desenvolvido, formando
matos baixos devido à ausência de desmatação;

4

Carta de Ocupação do Solo
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f)

Vinhas: parcelas com monocultura de vinha (Vitis vinifera), que normalmente é
efetuada sem recurso a suplementos de água, e em que o subcoberto se encontra pouco
desenvolvido, fruto de limpezas repetidas. É frequente existirem exemplares de oliveira
dispersos em manchas de vinhas;

g) Culturas temporárias e pastagens: na área de estudo esta classe está representada por
parcelas agrícolas com culturas arvenses, ou outras não lenhosas, exploradas em
rotações tradicionais. Estão englobados neste uso do solo pousios, terrenos lavrados,
restolho de cereal, pastos e prados naturais. Esta classe é caracterizada pela ausência
dos estratos arbóreo e arbustivo e dominância do estrato herbáceo;
h) Pomares: parcelas agrícolas cuja finalidade é a exploração de culturas arbóreas
frutíferas. Na área de estudo as árvores de fruto mais frequentes são macieiras (Malus
domestica), amendoeiras (Prunus dulcis) e nogueiras (Juglans regia);
i)

Matos: classe constituída por comunidades arbustivas pontualmente com a presença
de espécies arbóreas dispersas, como o pinheiro-bravo, o castanheiro e carvalhos;

j)

Linhas de água e vegetação ripícola: esta classe inclui as massas de água lóticas da área
de estudo. A galeria ripícola nem sempre está presente, ou se encontra bem
desenvolvida, em especial nas linhas de água que atravessam localidades e/ou campos
agrícolas;

k) Áreas urbanas e artificializadas: a esta classificação de espaço correspondem a núcleos
de edificações dispersos pela área de estudo, particularmente nas localidades de
Marzagão, Selores, Lavandeira, Beira Grande e Seixo de Ansiães. Nestes núcleos estão
incluídos tanto edificações residenciais como edificações de apoio à atividade rural.
Estas classes podem ser visualizadas no DESENHO 02 e no Quadro 3.1 apresenta-se a área afeta
a cada uma destas classes de uso do solo, não só para a área de estudo, como também para as
interferências com as infraestruturas de projeto.
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Quadro 3.1 – Classes de uso do solo (área em ha) na área de estudo e interseção com infraestruturas de projeto.
Classe de Uso do Solo

Área de Estudo

%

Barragem

%*

Albufeira

57

4

–

–

–

–

<1

<1

<1

<1

–

–

.

22

<1

<1

47

3

142

9

19

1

1

<1

Florestas de carvalhos

47

3

–

–

–

–

<1

<1

1

<1

–

–

Florestas de castanheiro

9

1

–

–

–

–

<1

<1

–

–

–

–

Florestas de pinheiro bravo

277

18

<1

<1

5

<1

2

<1

5

<1

1

<1

Linhas de água e vegetação ripícola

28

2

<1

<1

6

<1

8

1

2

<1

–

–

Matos

286

19

<1

<1

5

<1

25

2

4

<1

<1

<1

Olivais

124

8

–

–

–

–

76

5

7

1

–

–

4

<1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pomares

217

14

–

–

7

1

128

8

6

<1

<1

<1

Vinhas

134

9

–

–

–

–

90

6

8

1

–

–

Total

1517

100

1

<1

70

5

471

33

52

3

–

–

Áreas urbanas e artificializadas
Culturas temporárias e pastagens

Outros povoamentos florestais

%* Perímetro de Rega %*

Condutas

%* Acessos %*

*Percentagem relativa ao total da classe da área de estudo
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Verifica-se que a área de estudo está dividida, quase por igual, entre zonas agrícolas (culturas
temporárias e pastagens, olivais, pomares e vinhas), que ocupam 53% da área de estudo, e áreas
naturais (florestas de carvalhos, florestas de castanheiro, florestas de pinheiro bravo, matos e
linhas de água e vegetação ripícola), ocupando 43%. Os mosaicos entre áreas agrícolas e
matos/florestais são muito comuns na área de estudo. Destacam-se as culturas temporárias e
pastagens como a classe de uso mais frequente, seguida de matos, florestas de pinheiro bravo
e pomares. Já a classe menos frequente trata-se de outros povoamentos florestais, que
corresponde apenas a duas plantações – uma de eucalipto e outra de choupo, não chegando a
ocupar 1% da área de estudo. As florestas de castanheiro também são pouco frequentes na
área, ocupando apenas 1%.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS HABITATS
Foram também identificados os habitats naturais constantes na Diretiva 92/43/CEE do Conselho
de 21 de maio de 1992 (Diretiva Habitats), transposta para enquadramento legislativo nacional
no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro. Sendo eles:
−

Habitat 4030 (Charnecas secas europeias) – habitat dominado por matos com elevado índice
de cobertura que ocupa, na área de estudo, áreas de difícil acesso para aproveitamento
agrícola em áreas florestais mais esparsas, ou em clareiras de sobreirais e azinhais. O subtipo
identificado é o pt3 - Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais. Tratamse de comunidades arbustivas dominadas por Erica australis, Cistus ladanifer, Halimium
calycinum pertencentes à aliança Ericion umbellatae;
− Habitat 5210 (Matagais arborescentes de Juniperus spp.) – Na área estas comunidades são
dominadas por Juniperus oxycedrus (Zimbros) e contam na sua composição florísticas com
outros elementos da classe fitossociológica Quercetea Ilicis nomeadamente Olea europaea
var. sylvestris, Pistacia terebinthus, Rhamnus oleoides subsp. oleoides e Asparagus acutiflorus.
Estes zimbrais xerófiticos ocupam zonas declivosas e expostas, em solos siliciosos ou calcários,
estando bem adaptados a um regime semi-árido. Na área de estudo, os zimbrais são
constituídos por Juniperus oxycedrus, pertencendo por isso ao subtipo 5210pt1 – Matagais
arborescentes de Juniperus oxycedrus. Estes zimbrais podem apresentar-se estremes ou em
mosaico com azinhais e sobreirais;
− Habitat 5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) – Este é um habitat muito
heterogéneo, que reúne espécies com caraterísticas mediterrânicas e que suportam mal solos
frequentemente encharcados. São comunidades arbustivas que frequentemente constituem
etapas de substituição ou orlas de bosques. Na área encontram-se em diferentes estados de
conservação, ocupando áreas sujeitas a abandono agrícola, clareiras de povoamentos
florestais e áreas de declives acentuados e ainda extensas áreas em mosaico com
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afloramentos rochosos. Na área de estudo os matos são geralmente baixos e em regeneração,
sendo caraterizados pela predominância de giestais da associação Genisto hystricis Cytisetum multiflori. Como espécies dominantes foram referenciadas os taxa Cytisus
multiflorus e Cytisus striatus. Nos casos em que existiam apenas ocupação de Cytisus
multiflorus e Lavandula pedunculata não foi considerado habitat, uma vez que se tratam de
comunidades primocolonizadoras, não configurando o habitat 5330;
− Habitat 6220* (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea) Habitat
prioritário, onde se incluem comunidades herbáceas e/ou vivazes submetidas a uma pressão
variável de pastoreio. Na área de estudo foram observados 2 subtipos: pt2- malhadais e pt4arrelvados vivazes silicícolas de ervas altas. O subtipo malhadais inclui os prados vivazes
dominados por Poa bulbosa e Trifolium subterraneum. Ocorrem ainda outros taxa da classe
Poetea bulbosae como Parentucelia latifolia, Trifolium tomentsum, Trifolium glomeratum,
Erodium botrys, entre outros. Os arrelvados vivazes dominados por ervas altas, são menos
frequentes na área e são formados por comunidades compostas por Agrostis castellana,
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Dactylis glomerata, Sanguisorba verrucosa e Thapsia
villosa. Este habitat ocorre em mosaico com matos, em olivais tradicionais de exploração
extensiva, bermas de caminhos e em clareiras de sobreirais e azinhais;
−

Habitat 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) – Habitat que foi cartografado
numa pequena área. Esta classificação resultou da observação de algumas características
inerentes a este sistema agrosilvopastoril, nomeadamente a distância entre copas das
árvores, extração de cortiça e a presença de pastagens com Poa bulbosa, Agrostis castellana
e mais raras vezes a presença de Trifolium subterraneum.
− Habitat 6510 (Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)) – Este habitat é também conhecido pelo nome de lameiro. Os lameiros são prados
de feno que se distinguem das pastagens pela ausência de pastoreio (ou o mesmo ocorrer
com muito pouca intensidade) e pela dominância da herbácea Arrhenatherum elatius subsp.
bulbosum. Os lameiros estão associados a zonas húmidas e frequentemente são ladeados de
árvores. Na área de estudo, apesar de a época de observação não ser a adequada, indica-se
como muito provável a ocorrência do habitat em áreas de vale e depressionárias de forte
compensação edáfica. Os lameiros foram cartografados em mosaico com os malhadais
(habitat 6220*) dominantes na área de estudo.
− Habitat 8230 (Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo
albi-Veronicion dillenii) – Habitat presente em solos pobres e superfícies rochosas de
natureza granítica ou xistosa cuja comunidade vegetal é esparsa e dominada por crassuláceas,
em especial do género Sedum spp. Na área de estudo, este habitat ocorre em mosaico com
matos baixos, em zimbrais e em florestas de azinheira ou na clareira de sobreirais e/ou
carvalhais de Quercus pyrenaica.
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−

Habitat 6420 (Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion)
comunidades herbáceas vivazes que ocorrem de forma muito pontual na área, em áreas de
encharcamento temporário, geralmente na envolvente de cursos de água, onde o lençol
freático é muito superficial. É neste habitat que se enquadram os juncais da aliança Molinio
holoschenion, dominados por Scirpoides holoschoenus;

− Habitat

91E0*

(Florestas

aluviais

de Alnus

glutinosa e Fraxinus

excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - Habitat prioritário. Na área estes amiais estão
presentes ao longo da ribeira Linhares, em troços discretos, de forma geral, em mosaico com
salgueirais e choupais. Estas formações enquadram-se no subtipo pt1- amiais ripícolas, em
que o Alnus glutinosa (amieiro) é a espécie dominante. Este habitat conta, ainda, com a
presença de Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea, Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius,
Hedera hibernica e Scrophularia scorodonia;
−

Habitat 9230 (Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica) –
Carvalhais que ocorrem de forma frequente na área de estudo. Estas formações possuem
elevado grau de cobertura dominada por Quercus pyrenaica. Algumas das bioindicadoras
presentes observadas foram Frangula alnus, Crataegus monogyna, Tamus communis,
Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Rubus sp., Erica arborea, entre outras. Foi
identificado o subtipo pt 2 - Carvalhais estremes de Quercus pyrenaica.
− Habitat 9260 (Florestas de Castanea sativa) – Habitat de origem antrópica, corresponde a
castinçais ou soutos cultivados. Na área de estudo existem pequenas manchas deste habitat,
em diferentes estados de conservação, dominados por Castanea sativa. Estas formações
ocorrem, geralmente, associadas a pequenos vales na envolvente de florestas de sobreiro e
de carvalhais de Quercus pyrenaica;
− Habitat 92A0 (Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba) – Galerias ripícolas de
salgueiros e choupos que formam mosaicos ao longo das linhas de água. Na área de estudo
existem tanto salgueiros-brancos (Salix salvifolia subsp salvifolia) como salgueiros-pretos
(Salix atrocinerea) associados a choupos-negros (Populus nigra), pontualmente em mosaico
com freixos (Fraxinus angustifolia) e lameiros. Os subtipos deste habitat presentes são pt2
Salgueirais-choupais de choupo negro e/ou salgueiros brancos, em que dominam a
borrazeira-negra (Salix atrocinerea) e pt4 salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp.
salviifolia;
− Habitat 9330 (Florestas de Quercus suber) – Comunidades florestais dominadas por sobreiros
(Quercus suber), que na área se encontram em diferentes estados de conservação. Estas
formações encontram-se frequentemente em mosaico com outras espécies arbóreas como o
pinheiro, o zimbro e o carvalho-negral. Estes sobreirais possuem diferentes graus de
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cobertura e é usual encontrar as características Quercus rotundifolia, Asparagus aphyllus,
Quercus pyrenaica, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus, Tamus communis e Ruscus aculeatus;
− Habitat 9340 (Forestas de azinheira) – Comunidades florestais dominadas por azinheira
(Quercus rotundifolia) que ocorrem de forma muito regular nas encostas mais acidentadas da
área de estudo, estes azinhais, não raras vezes, ocorrem em mosaicos com zimbrais, matos
de Cytisus multiflorus e com comunidades rupícolas que colonizam os afloramentos rochosos.
No subcoberto destes bosques ocorrem ainda os taxa Celtis australis, Olea europaea subsp.
sylvestris, Juniperus oxycedrus, Tamus communis, Osyris alba e Ruscus aculeatus.
Estes habitats podem ser visualizadas no DESENHO 13 e no Quadro 3.2 apresenta-se a área afeta
a cada um destes habitats, não só para a área de estudo, como também para as interferências
com as infraestruturas de projeto.
Verificou-se que o habitat mais comum na área de estudo se trata do habitat 6220*, seguido de
8230. O habitat menos frequente trata-se de 91E0*, que em conjunto com 6220* se trata de um
habitat considerado como prioritário.
As infraestruturas de projeto não intersectam grandes áreas de habitats da diretiva, destacandose os habitats 6220* e 6510, que estão associados a culturas de sequeiro e pastagens. Dos
habitats florestais destaca-se 91E0* como o mais afetado, por consistir em galerias ripícolas que
serão afetadas por atravessamento de condutas. Os restantes habitats florestais (92A0, 9230,
9260, 9330 e 9340) apresentam pouca área de interferência, que correspondem sobretudo a
pequenas manchas entre as parcelas agrícolas.
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Quadro 3.2 – Habitats (área em ha) na área de estudo e interseção com infraestruturas de projeto.
Habitat

Albufeira

%*

Perímetro de Rega

%*

Condutas

–

1

<1

<1

<1

<1

<1

–

–

–

–

–

–

<1

<1

<1

<1

–

–

2

–

–

<1

<1

–

–

–

–

–

–

160

34

<1

<1

7

2

12

3

3

1

–

–

3

<1

–

–

–

–

<1

<1

<1

<1

–

–

3

<1

–

–

1

<1

–

–

–

–

–

–

79

16

<1

<1

7

2

4

1

2

<1

–

–

110

23

–

–

–

–

6

1

1

<1

–

–

1

<1

–

–

–

–

<1

<1

<1

<1

–

–

12

3

<1

<1

2

<1

3

1

<1

<1

–

–

37

8

–

–

–

–

<1

<1

1

<1

–

–

9260 - Florestas de Castanea sativa

12

3

–

–

–

–

<1

<1

–

–

–

–

9330 - Florestas de Quercus suber

8

2

–

–

–

–

<1

<1

–

–

–

–

9340 - Florestas de Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

4

1

–

–

–

–

<1

<1

<1

<1

–

–

476

100

<1

<1

18

4

26

6

7

2

–

–

4030 - Charnecas secas europeias
5210 - Matagais arborescentes de
Juniperus spp.
5330 - Matos termomediterrânicos prédesérticos
6220* - Subestepes de gramíneas e
anuais da Thero-Brachypodietea
6310 - Montados de Quercus spp. de
folha perene
6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas
de ervas altas da Molinio-Holoschoenion
6510 - Prados de feno pobres de baixa
altitude
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba officinalis)
8230 - Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou
da Sedo albi-Veronicion dillenii
91E0* - Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e
Populus alba
9230 - Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus robur e Quercus pyrenaica

Total

Área de Estudo

%

Barragem %*

16

3

–

23

5

8

%* Acessos %*

*Percentagem relativa ao total da classe da área de estudo
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4 RECURSOS HÍDRICOS
4.1 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
4.1.1 CONSIDERAÇÕES
O presente capítulo diz respeito à caracterização dos recursos hídricos superficiais da bacia
hidrográfica da barragem da Veiga e ribeiras abrangidas pelo Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga.
A caracterização dos recursos hídricos baseou-se na informação existente no Plano de Gestão
da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (RH3), no Estudo Prévio do Aproveitamento
Hidroagrícola da Veiga e ainda na consulta da base de dados do SNIRH.
Para elaboração deste estudo recorreu-se à cartografia do Instituto Geográfico do Exército
(IGeoE), à escala 1:25 000 (Cartas Militares), e aos Ortofotos 25 cm para Portugal Continental
(2018) cedida pela Direção Geral do Território.

4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA
O projeto em estudo situa-se, em termos hidrológicos, na bacia hidrográfica do rio Douro. A
barragem e respetiva albufeira, assim como a área do aproveitamento hidroagrícola, estão
projetadas em afluentes deste rio com maiores dimensões. Na área de estudo é possível
encontrar as seguintes linhas de água:
−

Ribeira de Linhares: esta ribeira nasce na cota 882 e desenvolve-se ao longo de cerca
de 15 km, na direção nordeste-sudoeste até à cota 90 (sendo o declive médio igual a
10%). A classificação decimal desta ribeira é 20162 (código rios: 201.62). A bacia
hidrográfica apresenta uma área que ronda os 46 km2 e, qualitativamente, apresentase com bastantes ramificações. Em termos de fator de forma (para o qual se obteve o
valor 2,8) e de índice de Gravellius (para o qual foi obtido o valor 1,5), poderá concluirse que há uma tendência reduzida para a ocorrência de cheias. O índice de alongamento
desta bacia hidrográfica é igual a 5,2 km2/km;

−

Ribeira do Cibio/Cibie: esta ribeira nasce na cota 832 e desenvolve-se ao longo de cerca
de 116 km, na direção nordeste-sudoeste, até à cota 118 (apresentando um declive
médio de 15%). A sua bacia hidrográfica apresenta uma forma mais alongada que a
ribeira de Linhares (algo comprovado pelo seu índice de Gravellius igual a 1,5 e índice
de forma igual a 5,1) e apresenta uma área que ronda os 24 km2. Esta bacia apresenta,
assim, uma reduzida probabilidade de ocorrência de cheias. A classificação decimal da
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ribeira em análise é 20171 (código rios: 201.71). O índice de alongamento desta bacia
hidrográfica é igual a 4,5 km2/km;
−

Ribeira da Uceira/Osseira: esta ribeira nasce na cota 871 e desenvolve-se ao longo de
cerca de 11 km, na direção norte-sul, até à cota 174 (apresentando um declive médio
de 15%). A bacia hidrográfica desta ribeira é alongada (fator de forma igual a 4,9 e índice
de alongamento igual a 4,2) e apresenta uma área que ronda os 30 km2. O índice de
Gravellius para esta bacia é igual a 1,42. A classificação decimal da ribeira em questão é
20172 (código rios: 201.72);

−

Ribeira de Ferradosa/Aveleira: esta ribeira nasce na cota 829 e desenvolve-se ao longo
de cerca de 9 km, na direção nordeste-sudoeste, até à cota 132 (apresentando um
declive médio de 30%). A bacia hidrográfica desta ribeira é a mais alongada das
analisadas neste projeto (fator de forma igual a 0,2 e índice de alongamento de 5,2),
apresenta uma área que ronda os 14 km2 e um índice de Gravellius igual a 1,53. A sua
classificação decimal é 20168 (código rios: 201.68).

A bacia correspondente à barragem da Veiga foi estabelecida, à semelhança das anteriores,
recorrendo a um sistema de informação geográfica, e apresenta uma área de 18 km2 com
altitudes variáveis entre os 882 e os 689 m. A sua bacia desenvolve-se apenas, e parcialmente,
na bacia hidrográfica da Ribeira de Linhares e tem um declive médio igual a 7%.

4.1.3 DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA
Em termos globais, tratar-se-á a qualidade dos recursos hídricos superficiais tomando por base
a abordagem enquadrada pela Diretiva-Quadro da Água, DQA (Diretiva 2000/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000), transposta para a legislação
portuguesa pela Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), e respetivos diplomas
complementares5, assim como pelo Decreto-Lei nº 77/20066, de 30 de março.
A DQA, entre muito outros aspetos, instaurou no sistema jurídico europeu o conceito de estado7
(sinónimo de qualidade ou integridade) ecológico das massas de água de superfície, sendo o
referido estado avaliado através da monitorização de diversos elementos biológicos. Não
obstante e sempre que justificado, a caracterização dos elementos biológicos em causa
integrará também aspetos relacionados com a conservação da natureza e da biodiversidade,

5

Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro; Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março; Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de
junho e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro
6 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro
7 Estado ecológico é o estado de uma massa de água aferido com base, nomeadamente, nas suas comunidades biológicas. O
estado ecológico é excelente quando o ecossistema do local apresenta comunidades de organismos equilibradas, íntegras e
bem-adaptadas, com uma composição específica, diversidade e organização funcional semelhantes às que existiriam na
ausência de influência humana. As reduções de estado (qualidade) ecológico são avaliadas em função do desvio observado
relativamente às condições que tipificam o estado excelente (condições de referência).
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sendo dada uma particular atenção aos taxa com estatuto de conservação atribuído em
legislação nacional e internacional.
Refira-se que a DQA requer a avaliação do estado/potencial ecológico de diferentes tipos 8 de
massas de água, pelo que foram estabelecidos pela Autoridade Nacional da Água (a APA) os
tipos “abióticos” de massas de água existentes em Portugal Continental. A DQA incorpora, ainda,
o conceito de massas de água fortemente modificadas (MAFM) – onde se inserem,
nomeadamente, as albufeiras e os rios a jusante de barragens. Importa referir que, de acordo
com os pressupostos da DQA, somente as massas de água cuja bacia de drenagem possui uma
área superior a 10 km2 foram classificadas (INAG, 2006).
Para a categoria de águas superficiais “rios”, os cursos de água existentes na área de estudo
(DESENHO 04 e Quadro 4.1) estão inseridos nos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão.
Quadro 4.1 – Massas de água superficiais que intersetam a área de estudo.
Código Massa de Água

Curso de Água

Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão
PT03DOU0337

Ribª. de Linhares

PT03DOU0360

Ribª. do Cibio

PT03DOU0357

Ribª. da Uceira

Segundo a Tipologia de Rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da DQA
(INAG, 2008), os Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão (N3) apresentam uma distribuição
restrita, limitada à região denominada de “Terra Quente” do Alto Douro.
Esta região apresenta temperaturas médias da ordem dos 13 °C e precipitações de cerca de
670 mm. Estes rios encontram-se a altitudes médias a altas (cerca de 430 m) enquanto o
escoamento médio anual varia de 100 a 300 mm (distância interquartil). Apresentam, ainda,
valores elevados de amplitude térmica do ar. No que diz respeito à litologia, verifica-se que esta
zona é sobretudo de natureza siliciosa, apresentando grau de mineralização baixo (cerca de
70%) e intermédio (cerca de 30%). Em suma, a presente tipologia de rios distingue-se claramente
dos restantes existentes no norte do país, uma vez que esta região apresenta características
climáticas mais próximas daquelas apresentadas pela região sul, com temperaturas
relativamente elevadas e regimes de precipitação mais baixos.

8

Os tipos são grupos de massas de água com características geográficas e hidrológicas relativamente homogéneas,
consideradas relevantes para a determinação das condições ecológicas. O objetivo da definição de tipos é permitir que: i) as
condições de referência sejam corretamente estabelecidas, já que são específicas para cada tipo; e ii) as classificações de
estado ecológico dentro de um mesmo tipo sejam comparáveis.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

43

As referidas massas de água lóticas apresentam uma classificação compreendida entre a classe
de “Razoável” e “Bom Estado” (APA, 2016) (Quadro 4.2). Os elementos biológicos penalizadores
foram os macroinvertebrados e fitobentos, e os elementos físico-químicos de suporte
penalizadores o fósforo total. Por fim, importa referir que existem classificações com elevado
nível de confiança por decorreram de monitorizações, enquanto outras não são tão robustas
por terem como base modelações e análise pericial.
Quadro 4.2 – Classificação de Estado ecológico9. Fonte: adaptado de APA, 2016.
Código Massa de
10

Água

Classificação

Elementos

Grau de

Objetivos

penalizadores

confiança

ambientais

Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão
Biológicos

Elevado

Inferior a

(Macroinvertebrados)

(monitorização)

Bom

Baixa (modelação

Bom ou

e análise pericial)

superior

Elevado

Inferior a

(monitorização)

Bom11

PT03DOU0337

Razoável

PT03DOU0360

Bom

−

Razoável

Biológicos
(Macroinvertebrados
e fitobentos)

PT03DOU0357

FQ (P Total)

No Quadro 4.3 é apresentada a classificação do estado químico para as três massas de água
interferidas pela área de estudo, sendo que apenas para a ribeira de Linhares o mesmo foi
determinado (ver APA, 2016), tendo alcançado o patamar de Bom ou superior.
Quadro 4.3 – Classificação de Estado Químico9. Fonte: adaptado de APA, 2016.
Código Massa de Água10

Classificação

PT03DOU0337

Bom

PT03DOU0360

Desconhecido

PT03DOU0357

Desconhecido

Especificamente para a massa de água da ribeira de Linhares (PT03DOU0337) o Programa de
Medidas do PGRH contemplou duas, a saber: i) “PTE1P06M05_RH3 Adotar modos de produção
sustentáveis” e ii) “PTE2P03M02_SUP_RH3 Proteção das captações de água superficial”.

9

Escala cromática da DQA.

10

São todas Massas de Água naturais, do tipo rios

A justificação é “Exequibilidade Técnica” pois será necessário implementar um conjunto de “medidas de restauração ecológica
que proporcionam impactes positivos graduais, com resultados a médio e a longo prazo”.
11
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O Programa de Medidas PTE1P06, em linhas gerais, visa a definição de condicionantes a aplicar
nos licenciamentos, de forma a reduzir a poluição de nutrientes provenientes da agricultura,
incluindo pecuária. Relativamente à medida em apreço (PTE1P06M05), de natureza preventiva
e de âmbito regional, esta consiste na aplicação de modos de produção sustentáveis.
Por outro lado, o Programa de Medidas PTE2P03 visa promover a aprovação de perímetros de
proteção de captações de água superficial, sendo também uma ação de natureza preventiva e
de âmbito regional. Contudo, importa referir que o AH da Veiga em estudo não terá interferência
sobre a captação existente na bacia desta massa de água.
Acrescenta-se, ainda, que no âmbito desta diretiva foi efetuada uma análise específica para
verificar o enquadramento do projeto nas condições previstas na alínea 7 do Artigo 4.º da DQA,
conforme apresentado no Volume 1 – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações
Previstas na Alínea 7 do Artigo 4º da DQA dos Relatórios Técnicos.

4.1.4 REGIME HIDROLÓGICO
De acordo com o referido no Estudo Prévio, dada a ausência de estações hidrométricas nas
linhas de água presentes na área de estudo, 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 o modelo precipitação-escoamento às bacias hidrográficas
pretendidas.
A estação hidrométrica escolhida foi a de Santa Marta do Alvão (R.E.) (05K/01H), que possui uma
área drenada de 48,8 km². Esta estação possui uma série de 56 registos entre 1955/56 e
2010/11.
A precipitação na bacia foi ponderada através do método dos polígonos 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).
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 4.1.
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Figura 4.1 – 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.

Este modelo de regressão linear foi utilizado com a precipitação registada nos postos
udométricos de Fonte Longa e Folgares (cujas características se encontram no Quadro 4.4) de
forma a obter uma série de escoamentos para o período de 1979/80 a 2008/09, 2015/2016 e
2018/2019 (períodos para os quais se verifica a existência de dados pluviométricos, que se
apresentam na Figura 4.2).
Quadro 4.4 – Características dos postos udométricos utilizados.
Estação
Localização

46

Nome

Código

Fonte Longa

06N/03UG

41,232ºN

Folgares

06N/01C

41,303ºN

Altitude (m)

Estado

7,268ºW

800

Ativa

7,283ºW

739

Ativa
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Figura 4.2 – Precipitações anuais para os postos udométricos nos períodos 1979/80 a 2008/09,
2015/2016 e 2018/2019.

Da análise dos dados de base, apresentam-se no Quadro 4.5 as precipitações médias nos postos
utilizados.
Quadro 4.5 – Precipitações médias anuais nos períodos 1979/80 a 2008/09, 2015/2016 e 2018/2019.
Estação
Precipitação média anual (mm)
Nome

Código

Fonte Longa

06N/03UG

655,1

Folgares

06N/01C

588,0

Posteriormente, utilizou-se o método dos polígonos de Thiessen para determinar a precipitação
ponderada em cada bacia hidrográfica. Os coeficientes de ponderação de cada posto para cada
bacia hidrográfica e a respetiva precipitação média anual encontram-se no Quadro 4.6.
Quadro 4.6 – Coeficientes de ponderação e precipitações médias anuais.
Coeficientes de ponderação para as
Bacia hidrográfica

estações udométricas

Precipitação média anual (mm)

Fonte Longa

Folgares

(06N/03UG)

(06N/01C)

Cibio

100%

---

580,2

Uceira

100%

---

552,4

Ferradosa

100%

---

552,9

Linhares

99,1%

0,1%

546,7
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Aplicando a equação indicada na Figura 4.1, obtiveram-se os valores de escoamento anual para
as bacias em estudo, apresentados no Quadro 4.7.
Quadro 4.7 – Bacias hidrográficas da área em estudo. Escoamentos anuais.

Linha de água

Área da bacia
hidrográfica (km2)

Precipitação média
anual (mm)

Escoamento médio
anual (mm)

Escoamento
médio anual
(hm3)

Cibio

23,7

655,1

239,9

5,7

Uceira

30,3

655,1

239,9

7,3

Ferradosa

13,8

655,1

239,9

3,3

Linhares

46,0

654,8

239,6

11,0

Como era expectável, dada a dimensão da bacia hidrográfica de Linhares, é esta que apresenta
um escoamento médio anual superior a todas as outras linhas de água. No entanto, a
inexistência de mais postos udométricos poderá ser definida como uma condicionante relevante
a estes estudos hidrológicos.

4.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
4.2.1 CONSIDERAÇÕES
A elaboração da situação de referência da área de estudo resulta da compilação de uma grande
diversidade de elementos. Para o efeito foi feita uma pesquisa bibliográfica e recolhidos dados
junto de diversas instituições.
A consulta bibliográfica incluiu os seguintes elementos de base:
−

Folha 11-C da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 e respetiva Notícia
Explicativa;

−

Folha Norte da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500 000;

−

Folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 1:200 000 e respetiva Notícia
Explicativa;

−

Sistemas Aquíferos de Aquíferos de Portugal (SNIRH);

−

Plano de Gestão de Região Hidrográfica da Bacia do Douro (RH3);

−

Plano Diretor Municipal.

Foram consultados e analisados os elementos disponibilizados nas plataformas digitais de livre
acesso dos seguintes organismos:
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−

LNEG;

−

DGEG;
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−

APA (SNIRH e SNIAMB);

−

Câmara Municipal.

Além da consulta dos elementos de livre acesso, foram solicitados elementos adicionais ao
LNEG, DGEG, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães e à APA.
Face aos elementos disponíveis elaborou-se a caracterização regional e local dos recursos
hídricos subterrâneos, com identificação da unidade hidrogeológica a que pertence a área de
estudo e avaliação da aptidão hídrica das diferentes formações geológicas prevalecentes
(produtividade, profundidade do nível freático, etc.). Identificaram-se, tanto quanto possível, os
sentidos gerais de fluxo subterrâneo e os fatores que condicionam o quimismo e a qualidade
das águas, o tipo de captação existentes e os principais usos dos recursos hídricos subterrâneos.
Procedeu-se, ainda, tanto quanto possível, ao levantamento das características dos pontos de
água de origem subterrânea, nomeadamente através do reconhecimento de campo, da consulta
das bases de dados de livre acesso e do pedido de elementos à APA, DGEG e Câmara Municipal.
A avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição foi elaborada com recurso ao
método DRASTIC, um dos vários disponíveis e que é recorrentemente utilizado para Estudos de
Impacte Ambiental, nomeadamente de áreas de regadio.

4.2.2 DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA
No âmbito da implementação da DQA em Portugal Continental foi efetuada a delimitação das
massas de água subterrâneas. Neste sentido, e de acordo com INAG (2006), a primeira etapa
consistiu em individualizar o substrato rochoso, onde se encontra o volume de água
subterrânea, tendo tido em consideração os três meios hidrogeológicos – porosos, cársicos e
fraturados – assim como a avaliação de risco, dentro dos quais se individualizam diferentes
massas de água com características próprias.
No final foram consideradas 91 massas de água subterrâneas em Portugal Continental, três das
quais pertencentes à RH3 (APA, 2016): Sistema Aquífero da Veiga de Chaves (A1), a Orla
Ocidental Indiferenciada da Bacia do Douro (O01RH3) e o Maciço Indiferenciado da Bacia do
Douro (A0x1RH3).
O aproveitamento hidroagrícola em estudo está localizado sobre esta última massa de água
(A0x1RH3), cujo suporte litológico é constituído essencialmente por rochas metassedimentares
e granitoides (Figura 4.3).
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Figura 4.3 – Delimitação das massas de água subterrâneas da RH3. Fonte: adaptado do SNIAMB.

De acordo com a segunda geração dos PGRH (APA, 2016) a referida massa de água lótica
apresenta a classificação de Bom Estado Quantitativo.
Acrescenta-se, ainda, que no âmbito desta diretiva foi efetuada uma análise específica para
verificar o enquadramento do projeto nas condições previstas na alínea 7 do Artigo 4.º da DQA,
conforme apresentado no Volume 1 – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações
Previstas na Alínea 7 do Artigo 4º da DQA dos Relatórios Técnicos.

4.2.3 QUADRO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL E CONDIÇÕES LOCAIS
Suporte litológico
Do ponto de vista hidrogeológico, a área de estudo enquadra-se na massa de água A0x1RH3 –
Maciço Indiferenciado da Bacia do Douro, que embora não constitua um sistema aquífero
propriamente dito, corresponde a uma importante reserva estratégica de água para
abastecimento público (APA, 2006).
50
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O suporte litológico dessa massa de água é, localmente, formada pelos metassedimentos
câmbricos (xistos e metagrauvaques) e pelas rochas graníticas hercínicas identificadas no
Capítulo 5.
Espessura de interesse e direções de fluxo
Nestas rochas a circulação de água é relativamente pouco profunda e condicionada pela
espessura da camada de alteração e/ou pela rede de fraturação resultante da descompressão
do maciço.
O horizonte de alteração é, em geral, pouco espesso e caracteriza-se por uma permeabilidade
essencialmente intersticial, dando origem a aquitardos, que desempenham um importante
papel na recarga subterrânea (Ferreira da Silva et.al., 1989).
A rede de fraturação desenvolve-se de forma descontínua, sendo que a densidade e a abertura
das fraturas tendem a diminuir em profundidade, dando origem a aquíferos pouco profundos.
Neste horizonte a permeabilidade é essencialmente fissural.
Na maioria das situações, a espessura com interesse ronda os 70 a 100 m, apesar de, em algumas
situações, associadas a acidentes tectónicos de maior expressão, poder ocorrer circulação mais
profunda, que já entra no domínio do hidrotermalismo (Almeida et al., 2000).
Os dados fornecidos pela APA confirmam a reduzida profundidade típica das captações
regionais. Existem alguns furos com cerca de 70 a 100 m de comprimento e outros cujo
cumprimento varia entre os 50 e os 70 m.
As direções de fluxo tendem a seguir a topografia, em direção às linhas de água principais, onde
há lugar à instalação de poços localizados sobretudo na contiguidade das linhas de água para
aproveitar os caudais afluentes, como se comprova no DESENHO 03.
Níveis de água
Tratando-se de sistemas livres, em que a recarga se processa maioritariamente de forma direta,
e que estão dependentes da espessura e das características do horizonte de alteração e da rede
de fraturação subsuperficial, os níveis freáticos respondem de forma mais ou menos rápida às
variações pluviométricas, com consequente variação dos níveis.
Os níveis de água são pouco profundos, com valores médios situados entre 20 e 60 m, como se
mostra na Figura 4.4.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

51

Figura 4.4 – Profundidade média do nível de água. Fonte: adaptado do SNIRH.

Produtividade e Transmissividade
A produtividade das rochas xistentas e granitoides do Nordeste de Portugal é, em regra, baixa,
verificando-se uma tendência para que os caudais sejam ligeiramente superiores no caso dos
xistos (caudais na ordem de 1,5 l/s), sobretudo quando associados a filonetes de quartzo,
relativamente aos granitos (caudais de cerca de 0,2 l/s) (Lima, 2000 in Almeida et.al., 2000). As
transmissividades (T) nestas rochas são também baixas, na ordem de 3,5 a 36 m2/dia (Pereira e
Almeida, 1979b in Almeida et al., 2000), com valores médios próximos de 3 m2/dia para os xistos
e valores médios inferiores a 2 m2/dia para os granitos (Lima, 2000 in Almeida et al., 2000).
Recarga subterrânea
A recarga do sistema ocorre, essencialmente, por infiltração direta a partir das águas da chuva
e dos cursos de água superficiais. Para as rochas mais representativas do Nordeste
transmontano estima-se que corresponda a cerca de 20% da precipitação (Almeida et al., 2000).
Vulnerabilidade à poluição
No geral, a vulnerabilidade à poluição das formações do Nordeste transmontano, em que o
horizonte de alteração é pouco espesso, é considerada moderada a elevada. Esta situação
associa-se ao facto da circulação se fazer, essencialmente, em fraturas e sem que haja uma
relativamente espessa camada de confiante, do que resultam velocidades de circulação
elevadas e um reduzido poder de filtração do meio (Almeida et al., 2000). Este facto justifica que
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haja várias captações afetadas por contaminação, nomeadamente, microbiológica (Almeida et
al., 2000).

4.2.4 ÁGUAS DE NASCENTE E NASCENTES COMUNS
As rochas ígneas e metassedimentares do Nordeste transmonto integram importantes recursos
hidrogeológicos, estando afetadas por numerosas fraturas e falhas, de onde se destacam os
acidentes da Régua-Verin e da Vilariça. A estes acidentes, de direção geral NNE-SSW, estão
associadas águas gasocarbónicas, quem tem sido alvo de exploração pelo setor das águas
engarrafadas (Pereira, 2006).
Salientam-se as concessões de Águas de Bem Saúde (HM0000005), de Águas de Caldas do Carlão
(HM0000021) e das Águas das Caldas de São Lourenço (HM0000055), por se localizarem
relativamente próximas da área de estudo (Figura 4.5).
Salienta-se, no entanto, que na área afeta ao presente EIA não existem águas de nascente
cadastradas.

Figura 4.5 – Enquadramento do projeto no contexto das águas minerais naturais cadastradas na
DGEG.

No que se refere a nascentes comuns, nem nos dados adquiridos junto das entidades oficiais
nem no reconhecimento de superfície se registaram muitas situações deste tipo.
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Existem três nascentes cadastradas nos registos do LNEG (129NC0003, 129NC004 e 129NC0005)
com as quais a área do projeto não interfere, ou porque se situam em zona urbana e por isso
excluídas do perímetro de rega, ou porque se situam foram da buffer da área de estudo.
Apenas é de referir uma nascente comum, identificada no reconhecimento de campo, que se
localiza dentro da área da parcela de rega localizada mais a sul.

4.2.5 RECURSOS GEOTÉRMICOS
De acordo com o Atlas Geotérmico de Portugal Continental do LNEG, a área de estudo localizase numa zona do pais em que há condições para aproveitamento geotérmico.
No catálogo de recursos geotérmicos de Portugal (LNEG e DGEG) verifica-se a inexistência de
aproveitamentos deste tipo dentro da área de estudo. Os recursos mais próximos cadastrados
no site do LNEG correspondem às Caldas de São Lourenço e à Fonte Santa do Seixo, ambas sem
aproveitamento geotérmico atualmente, e localizadas a mais de 5 km de distância.

4.3 USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
A inventariação dos pontos de água existentes na área de estudo foi realizada com base na
identificação nas cartas militares (escala 1:25 000), recorrendo às bases de dados do Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), do Sistema Nacional de Informação do
Ambiente (SNIAMB), do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro, informações
disponibilizadas pelas entidades (APA – ARH Norte, DRAP, Câmara Municipal de Carrazeda de
Ansiães, LNEG) e ao levantamento efetuado aquando da realização do trabalho de campo.
A inventariação foi validada com reconhecimento de campo, dando-se especial relevância aos
casos em que a informação das diferentes fontes era incongruente. Apresenta-se no DESENHO
03 a identificação dos pontos de água existentes na área em estudo.
Pela observação deste desenho constata-se que existem 216 pontos de água, das quais 134 são
captações subterrâneas, correspondendo 114 a poços, 16 furos, 2 chafarizes e 2 nascentes; e
82 captações de superfície, das quais 55 charcas, 26 tanques e 1 cisterna.
Verificou-se, em campo, que estes pontos de água são, na sua maioria, captações de iniciativa
particular (quer sejam de superfície ou subterrâneas), uma vez que a maioria das captações se
localiza na proximidade dos terrenos e habitações. Dado o contexto em que se encontravam
inseridas, concluiu-se que a grande maioria se destina a uso agrícola como rega e/ou
abeberamento de gado. Após a visita de campo, confirmaram-se alguns pontos de água
previamente identificados, embora outros tenham sido eliminados. No ANEXO 01 apresenta-se
informação relativa ao tipo de captação, ao seu uso, e respetivas coordenadas. Nas figuras
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abaixo encontram-se registos fotográficos de algumas tipologias identificadas aquando da visita
de campo.

Charca (PA170)

Poço tapado (PA213)

Poço (PA051)

Nascente (PA135)

Furo (PA140)

Tanque (PA115)

Figura 4.6 – Tipologia de alguns dos pontos de água visitados.

Relativamente a captações para consumo público, salienta-se a existência de 1 tanque (PA044)
e 2 nascentes (PA114 e PA206) visitados, previamente identificadas pelo LNEG e nas Cartas
Militares. No entanto, estes pontos de água encontram-se excluídos da área a beneficiar pelo
regadio. As captações públicas existentes que se destinam ao fornecimento de água do
município de Carrazeda de Ansiães, referidas pela Câmara Municipal, encontram-se fora da área
de estudo, não estando, por isso, contempladas nesta análise.

4.4 FONTES DE POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
4.4.1 CONSIDERAÇÕES
A identificação das fontes de poluição mostra-se relevante na avaliação do estado da qualidade
da água da área de estudo.
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A metodologia de desenvolvimento deste tema efetuou-se de forma a avaliar as diferentes
potenciais fontes de poluição tópica e pontual, agrupando-se em três tipos de origens distintas:
doméstica, industrial e pecuária, considerando ainda as potenciais fontes de poluição difusa,
como é o caso da atividade agrícola.
A inventariação das principais fontes pontuais existentes na área de estudo teve por base o
inventário disponibilizado no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região
Hidrográfica do Douro (RH312), complementada com informação enviada pelo município e
informação recolhida no trabalho de campo.

4.4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE POLUIÇÃO
Primeiramente avaliaram-se as potenciais fontes de poluição tópica na envolvente da área de
estudo. Esta área envolvente foi definida de acordo com as bacias hidrográficas das ribeiras
identificadas como relevantes para o projeto. A Figura 4.7 mostra a localização das fontes de
poluição na envolvente da área de estudo, sendo visível que os tipos de pressões são
maioritariamente urbanos, caracterizando-se como pontuais. Estas descargas encontram-se
associadas à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), ocorrendo ainda a descarga de
indústrias agroalimentares e do setor automóvel.

12

Consultado através de: https://sniamb.apambiente.pt/content/planos-de-gest%C3%A3o-de-regi%C3%A3ohidrogr%C3%A1fica?language=pt-pt, acedido em setembro de 2021.
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Figura 4.7 – Localização de fontes de poluição na envolvente da área de estudo.

Origem doméstica e urbana
Relativamente à drenagem e tratamento de águas residuais, na área de estudo encontra-se uma
ETAR. Esta é conhecida como ETAR de Carrazeda de Ansiães e encontra-se devidamente
identificada na Figura 4.7 com o número (1). O esquema de tratamento desta ETAR é de lamas
ativadas (correspondente a um grau de tratamento secundário) e trata, em média, cerca de
48 500 m3.
Quadro 4.8 – Volume de efluentes da ETAR de Carrazeda de Ansiães.
Ano

Volume afluente anual (m³)

2018

60 537

2019

44 980

2020

39 957

Média

48 491

Origem industrial
Na área de estudo e na sua zona envolvente foram encontradas potenciais fontes de poluição
com origem industrial, tal como apresentado na Figura 4.7. No Quadro 4.9 pode ser encontrada
uma caracterização destas descargas industriais.
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Quadro 4.9 – Caracterização das fontes de poluição com origem industrial na envolvente do projeto.
Tipo

Detalhes

Indústria

Automóvel (Lavagem de carros)

Coordenadas (ETRS 1989 Portugal TM06)
(4)
70846,9346 ; 176027,7653
(2) - Lagazei
72888,9055 ; 168935,5530
(3) - José Manuel de Almeida
72783,0052 ; 169339,4659

Indústria

Transformação Agroalimentar
(Azeite)

(9) - Azeite de Carrazeda, Organização de
Produtores
68649,6076 ; 175735,1549
(10) - Meireles Douro Soc. Agric. e Comercial
71761,3192 ; 168805,5353
(11) – Avólívia
68515,8599 ; 174481,3317
(5) – Adega Gambeira
69551,2365 ; 174204,6791
(6) – Douro Ansiães

Indústria

Transformação Agroalimentar
(Vinho)

68859,4430 ; 175894,5249
(7) – Vinhos da Quinta da Bulfata
69429,0493 ; 175271,7004
(8) – Patamar Ancestral Unipessoal Lda
69433,3416 ; 175269,9642

Origem animal
Segundo a DGADR13 a produção animal no município de Carrazeda de Ansiães assenta sobretudo
na criação de gado bovino e ovino. O gado bovino tem como principal objetivo a produção de
carne, e o ovino a reprodução. Em menos expressão surge ainda a criação de gado caprino, aves
e abelhas. No entanto, não foi possível mapear estas explorações pecuárias.
Origem agrícola
A agricultura gera principalmente poluição difusa nos solos pela ação dos adubos e pesticidas.
Estas fontes englobam a poluição originada pela lavagem dos terrenos agrícolas.

13

Disponível em: https://mpb.dgadr.gov.pt/consulta-operadores/produtores-animais, consultado em setembro/2021
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Como contaminantes potenciais são de considerar os compostos químicos e sais dissolvidos nas
águas de drenagem dos solos agrícolas, associados à atividade agrícola, tais como os pesticidas
e os fertilizantes, compostos orgânicos e inorgânicos de azoto, fósforo e potássio.
No que concerne aos agroquímicos, estes são substâncias muito persistentes e estáveis que
sofrem bioacumulação ao longo da cadeia trófica. Atualmente, os principais problemas que
ocorrem são sobretudo relativos ao azoto e ao fósforo, em resultado do seu arrastamento pelas
águas pluviais em solos menos estruturados, contribuindo para a sua elevada concentração nas
águas superficiais, tendo como potencial consequência fenómenos de eutrofização,
designadamente em meios lênticos.
Apresentando a área de estudo características eminentemente agropecuárias, os agroquímicos
utilizados neste tipo de ocupação do solo (nomeadamente fertilizantes sintéticos) constituemse como uma forma de poluição difusa. As cargas de azoto e de fósforo às quais as ribeiras em
análise estão sujeitas, retiradas do PGRH3, encontram-se no Quadro 4.10.
Quadro 4.10 – Carga anual de N e P nas massas de água (superficiais e subterrâneas) intercetadas pela
área de estudo.
Massa de Água

Código massa de água

Carga N (kg/ano)

Carga P (kg/ano)

Massas de Água Superficial
Linhares

03DOU0337

14 444,70

1 997,69

Cibio

03DOU0360

6 874,52

807,72

Uceira

03DOU0357

9 202,29

1 031,77

3 637 735,08

123 271,83

Massas de Água Subterrânea
Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Douro

A0X1RH3

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, tanto os nitratos como o fósforo afetam a
sua qualidade. Contudo, importa referir que o estado qualitativo da massa de água afeta ao
projeto é considerado bom.

4.5 QUALIDADE DA ÁGUA
4.5.1 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
Relativamente à qualidade da água é apenas possível aceder ao estado geral das massas de água
segundo o PGRH do Douro, dada a falta de estações na rede de qualidade do SNIRH. Assim, o
Quadro 4.11 tem como objetivo classificar as massas de água intercetadas pela área de estudo
do projeto. Estas massas de água, assim como o seu estado global, encontram-se representadas
no DESENHO 04.
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Quadro 4.11 – Estado global das massas de água superficial intersetadas pelo projeto.
Massa de Água

Código massa de água

Estado global das massas de água

Massas de água superficial
Linhares

03DOU0337

Inferior a bom

Cibio

03DOU0360

Bom e superior

Uceira

03DOU0357

Inferior a bom

Para a Ribeira de Linhares (03DOU0337) encontra-se disponível informação de amostragens
realizadas nos anos de 2018 e 2019. Relativamente à Ribeira da Uceira (03DOU0357) foram
realizadas amostras entre os anos 2010, 2014, 2015, 2019 e 2020. Esta informação foi cedida
pela ARH-Norte, e considerar-se-ão, então, as amostragens mais recentes para ambas as linhas
de água.
Para a avaliação da qualidade da água das linhas de água mencionadas, a monitorização deverá
contemplar uma vasta panóplia de parâmetros físicos e químicos, tal como de acordo com o
Anexo II do Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro. Neste Decreto-Lei são estabelecidas as
normas de qualidade ambiental (NQA), definidas no âmbito da política da água, que têm como
objetivo o controlo da poluição, estabelecendo níveis máximos de concentração de
determinadas substâncias na água, nos sedimentos e na biota, para proteção do ambiente e da
saúde humana. As NQA são expressas em valor médio anual (NQA-MA) e em concentração
máxima admissível (NQA-CMA), respetivamente associadas à toxicidade crónica e aguda. Os
parâmetros monitorizados e determinados laboratorialmente em cada linha de água, são os
constantes no Quadro 4.12.
Quadro 4.12 – Parâmetros físico-químicos monitorizados por linha de água e respetivos limites legais.

Parâmetro

Ribeira de
Ribeira da
Linhares
Uceira
(03DOU0337) (03DOU0357)

NQA-MA

NQA-CMA

Alacloro

ug/l

0,05

0,05

0,3

0,7

Antraceno

ug/l

n.d.

0,005

0,1

0,1

Atrazina

ug/l

0,05

0,05

0,6

2,0

Benzeno

ug/l

n.d.

1,0

8,0

50,0
-4

Benzo(a)pireno

ug/l

n.d.

0,0001

1,7*10

Benzo(b)fluoranteno

ug/l

n.d.

0,005

**

0,27

Benzo(ghi)perileno

ug/l

n.d.

0,005

**

0,017

Benzo(k)fluoranteno

ug/l

n.d.

0,005

**

8,2*10-3

Cádmio dissolvido

60

Unidades

ug/l

n.d.

0,05

50,0

≤ 0,08
≤ 0,45 (Classe1)
(Classe1)
0,45 (Classe 2)
0,08 (Classe 2) 0,60 (Classe 3)
0,09 (Classe 3) 0,90 (Classe 4)
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Parâmetro

Unidades

Ribeira de
Ribeira da
Linhares
Uceira
(03DOU0337) (03DOU0357)

NQA-MA

NQA-CMA

0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)

1,50 (Classe 5)

Chumbo dissolvido

ug/l

n.d.

1,0

1,2***

14,0

Clorfenvifos

ug/l

0,05

0,05

0,1

0,3

Clorofórmio ou
Triclorometano

ug/l

n.d.

1,0

2,5

n.a.

Clorpirifos

ug/l

0,025

0,025

0,03

0,1

Diclorometano

ug/l

n.d.

5,0

20,0

n.a.

Diurão

ug/l

0,05

0,05

0,2

1,8

Fluoranteno

ug/l

35

0,005

0,0063

0,12

Ftalato di(2-Etil-Hexilo)
ou DEHP

ug/l

n.d.

4,0

1,3

n.a.

Isoproturão

ug/l

0,05

0,05

0,3

1,0

Naftaleno

ug/l

n.d.

0,005

2,0

130,0

Níquel dissolvido

ug/l

n.d.

3,3

4,0**

34,0

Nonilfenois

ug/l

n.d.

0,05

0,3

2,0

Octilfenois

ug/l

n.d.

0,05

0,1

n.a.

Simazina

ug/l

0,05

0,05

1,0

4,0

Terbutrina

ug/l

n.d.

0,05

0,065

0,34

ug/l

n.d.

1,0

12,0

n.a.

ug/l

n.d.

1,0

10,0

n.a.

ug/l

n.d.

1,0

10,0

n.a.

Tetracloreto de carbono
ou tetraclorometano
Tetracloroetileno ou
percloroetileno ou
tetracloroeteno*
Tricloroetileno ou
tricloroeteno*
Notas:

* Não é uma substância prioritária, mas sim um dos outros poluentes cujas NQA são idênticas às estabelecidas na
legislação aplicável antes de 13 de janeiro de 2009;
** O benzo(a)pireno pode considerar -se um marcador dos outros hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pelo que
basta monitorizar o benzo(a)pireno para efeitos de comparação com a NQA para a biota ou com a NQA-MA
correspondente na água
*** concentrações das substâncias biodisponíveis.
n.a. = não aplicável, o que significa que se considera que os valores NQA-MA protegem contra os picos de poluição
de curta duração em descargas contínuas, por serem significativamente inferiores aos valores determinados com
base na toxicidade aguda

De acordo com os resultados determinados analiticamente, observa-se que apenas o parâmetro
do DEHP ultrapassa o valor limite estabelecido como médio anual pelo Anexo II do Decreto-Lei
n.º 218/2015.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

61

4.5.2 VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS À POLUIÇÃO
4.5.2.1

CONSIDERAÇÕES

Existem diversas metodologias que têm como objetivo estimar o risco de uma massa água
superficial à afetação por uma carga poluente. Tal como será apresentado para o caso das águas
subterrâneas, dois aspetos devem ser considerados: a vulnerabilidade do meio físico envolvente
e as atividades humanas.
Uma dessas metodologias utilizadas é o Índice WRASTIC, que será devidamente enquadrado nos
parágrafos seguintes.

4.5.2.2

ÍNDICE WRASTIC

O índice WRASTIC foi desenvolvido em 1991, pela American Water Works Association
(NMED/DWB, 2000) para a Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos (US-EPA). Este
índice dá uma primeira aproximação de avaliação do risco ao considerar os impactos provocados
pelo uso do solo na sua discretização. O acrónimo WRASTIC resulta do conjunto de parâmetros
que são considerados como extremamente importantes para a suscetibilidade à poluição das
águas superficiais:
−

W (Wastewater discharge): descargas de águas residuais;

−

R (Recreational Land Use): usos de terra para fins recreativos;

−

A (Agricultural land use impacts): impacte da atividade agrícola;

−

S (Size of Watershed): tamanho da bacia hidrográfica;

−

T (Transportation avenues): linhas ferroviárias e viárias;

−

I (Industrial land use impacts): impacte da atividade industrial;

−

C (Vegetative ground cover): cobertura vegetal;

A equação para determinação do índice WRASTIC é a seguinte:
WRASTIC = Wv. Wp + Rv. Rp + Av. Ap + Sv. Sp + Tv. Tp + Iv. Iw + Cv. Cp
Na qual:
−

v: valor atribuído a cada fator, e;

−

p: peso atribuído a cada fator (Quadro 4.13).

No total obter-se-á a classificação correspondente à vulnerabilidade à poluição (Quadro 4.14).
Os valores foram atribuídos a cada fator, de acordo com a envolvente e a área de estudo do
projeto em análise.
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Quadro 4.13 – Peso atribuído para cada classe em consideração (NMED/DWB, 2000).
Peso dos contaminantes

Peso

W – Presença de águas residuais

3

R – Atividade recreativa

2

A – Impacte agrícola

2

S – Tamanho da bacia hidrográfica

1

T – Vias rodoviárias e ferroviárias

1

I – Impacte industrial

4

C – Cobertura vegetal

1

Quadro 4.14 – Classificação atribuída quanto à vulnerabilidade à poluição de acordo com o índice
WRASTIC
Classificação

Escala

Muito elevada

90-100

Elevada

70-89

Intermédia

40-69

Baixa

10-39

W – Fator de Cálculo W (Wastewater Discharge): atribui pesos de 1 a 5, sendo que o peso 1 é
referente à ausência de descargas de águas residuais para as águas superficiais, e o valor 5
referente a descargas provenientes de estações de tratamentos de águas residuais, assim como
descargas pontuais (Quadro 4.15).
Quadro 4.15 – Descrição do fator W e respetivo valor (NMED/DWB, 2000).
Fator

(W)
Descargas de águas residuais

Descrição

Valor

Efluentes da rede pública e sistemas privados de fossas
sépticas

5

Efluentes públicos

4

> 50 fossas sépticas

3

< 50 fossas sépticas

2

Ausência de descargas de águas residuais

1

R – Fator de cálculo R (Recreational Activity): atribui igualmente pesos de 1 a 5, sendo que o
peso 1 é referente à ausência de atividades recreativas, e o valor 5 às atividades motorizadas na
massa de água (Quadro 4.16).
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Quadro 4.16 – Descrição do fator R e respetivo valor (NMED/DWB, 2000).
Fator

(R)
Atividades recreativas

Descrição

Valor

Atividades motorizadas são permitidas

5

Atividades não-motorizadas permitidas

4

Acesso a veículos

3

Acesso proibido a veículos

2

Sem atividades recreativas

1

A – Fator de cálculo A (Agricultural Impact): atribui pesos de 1 a 5, sendo que o peso 1 é
referente a apenas um tipo de atividade agrícola na área considerada, e o valor 5 é referente a
cinco ou mais atividades agrícolas (Quadro 4.17).
Quadro 4.17 – Descrição do fator A e respetivo valor (NMED/DWB, 2000).
Fator

(A)
Atividades agrícolas

Descrição

Valor

5 ou mais atividades presentes

5

4 atividades presentes

4

3 atividades presentes

3

2 atividades presentes

2

1 atividade presente

1

S – Fator de cálculo S (Size of watershed): atribui pesos de 1 a 5, sendo que o peso 1 é referente
a bacias com áreas inferiores a 38,85 km2, e o valor 5 é às bacias com áreas superiores a
1942,35 km2 (Quadro 4.18).
Quadro 4.18 – Descrição do fator S e respetivo valor (NMED/DWB, 2000).
Fator

Descrição
> 1942,35 km

2

5

388,47 – 1942,35 km2
(S)
Área da bacia hidrográfica

155,39 – 388,47 km

Valor

2

4
3

38,85 – 155,39 km2

2

< 38,85 km2

1

T – Fator de cálculo T (Transportation Avenues): atribui pesos de 1 a 5, sendo que o peso 1 é
referente a áreas sem linhas rodoviárias e ferroviárias, e o valor 5 a bacias atravessadas com
linhas rodoviárias e ferroviárias (Quadro 4.19).
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Quadro 4.19 – Descrição do fator T e respetivo peso (NMED/DWB, 2000).
Fator

(T)
Linhas ferroviárias e rodoviárias

Descrição

Valor

Área atravessada por linhas rodoviárias e ferroviárias

5

Área atravessada por linhas rodoviárias

4

Estradas pavimentadas

3

Algumas estradas não pavimentadas

2

Sem rede viária

1

I – Fator de cálculo I (Industrial Impact): atribui pesos de 1 a 5, sendo que o peso 1 é referente
a bacias sem indústria, e o valor 5 a bacias com grandes áreas de desenvolvimento industrial e
consequentes descargas (Quadro 4.20).
Quadro 4.20 – Descrição do fator I e respetivo peso (NMED/DWB, 2000).
Fator

(I)
Impacte Industrial

Descrição

Valor

Indústria com descargas muito elevadas ou de muito elevado
impacte

5

Indústria com descargas elevadas ou de elevado impacte

4

Indústria com descargas moderadas ou de impacte moderado

3

Indústria com descargas mínimas ou de pouco impacte

2

Indústria inexistente

1

C – fator de cálculo C (Vegetative ground cover): atribui pesos de 1 a 5, sendo que o peso 1 é
referente a bacias com percentagem de cobertura vegetal superior a 50, e o valor 5 a bacias com
baixas percentagens (0 a 5%) de cobertura vegetal (Quadro 4.21).
Quadro 4.21 – Descrição do fator C e respetivo peso (NMED/DWB, 2000).
Fator

(C)
Cobertura Vegetal

4.5.2.3

Descrição

Valor

0 - 5 % Cobertura vegetal

5

6 - 19 % Cobertura vegetal

4

20 - 34 % Cobertura vegetal

3

35 - 50 % Cobertura vegetal

2

> 50 % Cobertura vegetal

1

RESULTADOS

O índice WRASTIC foi aplicado para a área de estudo. Para todos os fatores foram atribuídos um
valor e um peso correspondente. Abaixo encontram-se descaracterizados os valores e pesos
atribuídos, obtendo-se um total que varia entre 38 e 43. Este valor é variável dadas as dimensões
das sub-bacias hidrográficas existentes na área de estudo, bem como os usos do solo. A gama
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de valores apresentada corresponde a uma vulnerabilidade à poluição considerada baixa na sua
generalidade, havendo pequenas manchas de vulnerabilidade intermédia.
Os valores e pesos atribuídos foram, respetivamente (Quadro 4.22):
Quadro 4.22 – Valores e pesos atribuídos aos diferentes fatores.
Fator

Peso

Valor

W

3

4

R

2

3

A

2

5

S

1

Ribeira do Cibio, Ribeira da Uceira e Ribeira da Ferradosa = 1
Ribeira de Linhares = 2

T

1

3

I

4

3

C

1

Áreas urbanas = 5
Matos = 2
Outros usos do solo = 1

Os resultados obtidos para a área de estudo poderão ser encontrados na Figura 4.8.

Figura 4.8 – Representação espacial do índice WRASTIC na área de estudo.

4.5.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
A rede de monotorização do estado químico das águas subterrâneas da RH3 é composta por 21
pontos de vigilância, que se mostram na Figura 4.9, e não inclui nenhum ponto operacional
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(APA, 2016). Nenhum desses pontos se localiza dentro da área de estudo ou das respetivas
bacias hidrográficas.

Figura 4.9 – Rede de monitorização do estado químico das massas de água subterrâneas da RH3.
Fonte: adaptado de SNIamb da APA e Google Earth como base cartográfica.

A avaliação do estado químico das massas de água da RH3 integra o respetivo PGRH e advém da
avaliação dos 32 elementos químicos e/ou substâncias, que resultaram da transposição do
primeiro para o segundo ciclo do PGRH, em cumprimento com o Decreto-Lei n.º 208/2008, de
28 de outubro, e com a DQA.
Desses elementos/substâncias, 11 resultam dos requisitos da DQA e os restantes 21 transitaram
do 1º para o 2º ciclo de planeamento.
Para cada um desses elementos foram definidos valores limite ao nível nacional. Por forma a
encorpar os valores de background típicos de determinados ambientes geológicos em que
certos elementos têm, naturalmente, concentrações superiores às do contexto nacional, os
limites foram redefinidos para algumas regiões do país. É por exemplo o caso do arsénio na RH3,
onde o valor limite é de 0,013 mg/l, sendo o limite nacional de apenas 0,001 mg/l.
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No caso da RH3, segundo a APA (2016) a qualidade das massas de água desta região hidrográfica
é considerada boa (Quadro 4.23).
Quadro 4.23 – Estado global das massas de água subterrânea intersetadas pelo projeto.
Massa de Água

Código massa

Estado global das massas de

de água

água

Massas de água subterrânea
Maciço antigo indiferenciado da bacia do Douro

A0X1RH3

Bom e superior

4.5.4 VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS À POLUIÇÃO
4.5.4.1

CONSIDERAÇÕES

Segundo Lobo Ferreira e Cabral (1991, in Lobo Ferreira et. al., 1995), a expressão
vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas significa “a sensibilidade da qualidade das
águas subterrâneas a uma carga poluente em função apenas das características intrínsecas ao
aquífero”.
Neste contexto, existem diversos métodos que se baseiam em parâmetros hidrogeológicos,
geomorfológicos e outros que permitem efetuar o mapeamento da vulnerabilidade de uma
dada área ou região.
Um desses métodos é o Índice DRASTIC, que é recorrentemente utilizado no âmbito de Estudos
de Impacte Ambiental, nomeadamente de zonas de regadio. Por este motivo, foi este o método
utilizado no presente EIA.

4.5.4.2

ÍNDICE DRASTIC

O índice DRASTIC foi proposto com o intuito de avaliar a vulnerabilidade das águas subterrâneas
à poluição em diversos ambientes geológicos dos Estados Unidos da América (Aller, 1987).
Embora a poluição dependa de diversos fatores, nomeadamente de natureza hidrogeológica e
antropogénica (como o uso dos solos, o tipo de fontes de contaminação etc.), o método DRASTIC
centra-se nos fatores hidrogeológicos, tendo o objetivo de avaliar a vulnerabilidade intrínseca
do próprio meio (DRASTIC Padrão) e a forma como ele responde a uma carga poluente –
vulnerabilidade específica (DRASTIC Pesticida).
O método pondera 7 fatores:
D – Profundidade da Zona Saturada: parâmetro condicionante da espessura de material que
um determinado contaminante tem de atravessar para atingir o aquífero. No Quadro 4.24
apresentam-se os índices a atribuir ao parâmetro D.
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Quadro 4.24 – DRASTIC, parâmetro D.
Profundidade (m)

Índice

<1,5

10

1,5 – 4,6

9

4,6 – 9,1

7

9,1 – 15,2

5

15,2 – 22,9

3

22,9 – 30,5

2

>30,5

1

A informação piezométrica utilizada para a definição do parâmetro D teve por base a
documentação bibliográfica disponível, designadamente no SNIRH e os dados de campo
recolhidos;
R – Recarga Profunda de Aquíferos: variável hidrogeológica correspondente à quantidade de
água que, depois de se infiltrar superficialmente no solo percorre, normalmente na vertical, e
atinge o aquífero. No Quadro 4.25 apresentam-se os índices a atribuir ao parâmetro R.
Quadro 4.25 – DRASTIC, parâmetro R.
Recarga (mm/ano)

Índice

<51

1

51 – 102

3

102 – 178

6

178 – 254

8

>254

9

Os valores de recarga utilizados foram inferidos a partir do conjunto de elementos disponíveis
sobre as diferentes unidades hidrogeológicas em causa em Almeida et. al., (2000), dos
elementos constantes no PGRH da RH5A (APA, 2016) e dos dados climatológicos da região.
A – Material do Aquífero: parâmetro que reflete a capacidade de atenuação do aquífero e se
refere ao material consolidado, ou não, que constitui o aquífero. No Quadro 4.26 apresentamse os índices a atribuir ao parâmetro A.
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Quadro 4.26 – DRASTIC, parâmetro A.
Natureza do Aquífero

Índice

Xisto argiloso, xisto

1 – 3 (2)

Rocha metamórfica/ígnea

2 – 5 (3)

Rocha metamórfica/ígnea alterada

3 – 5 (4)

“til” glaciar

4 – 6 (5)

Arenito, calcário e argilito estratificado

5 – 9 (6)

Arenito maciço

4 – 9 (6)

Calcário maciço

4 – 9 (8)

Areia e balastro

4 – 9 (8)

Basalto

2 – 10 (9)

Calcário carsificado

9 – 10 (10)

Os valores entre parêntesis correspondem aos índices típicos

Os dados referentes a este parâmetro foram obtidos a partir da análise da cartografia geológica
oficial do país e das características hidrogeológicas das diferentes formações.
S – Tipo de Solo: variável que contribui de forma diferenciada para a atenuação dos efeitos
nocivos dos agentes poluentes. Os solos argilosos e siltosos por apresentarem uma maior
capacidade para a retenção das águas aumentam o tempo de permanência do contaminante na
zona não saturada, favorecendo os processos de autodepuração. No Quadro 4.27 apresentamse os índices a atribuir ao parâmetro S.
Quadro 4.27 – DRASTIC, parâmetro S.
Solo

Índice

Fino ou ausente

10

Balastro

10

Areia

9

Turfa

8

Argila agregada e/ou expansível

7

Franco arenoso

6

Franco

5

Franco siltoso

4

Franco argiloso

3

Lodo

2

Argila não agregada e não expansível

1

A atribuição do índice S foi efetuada de acordo com a descrição de Cardoso (1965) para os solos
de Portugal.
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T – Topografia: variável que reflete o declive da superfície do terreno e que condiciona a
probabilidade de um poluente escoar superficialmente ou permanecer à superfície durante o
tempo suficiente para se infiltrar. A topografia influencia, ainda, o desenvolvimento dos solos,
condicionando o efeito de atenuação do contaminante e, também, o gradiente hidráulico e a
direção dos fluxos. No Quadro 4.28 apresentam-se os índices a atribuir ao parâmetro S.
Quadro 4.28 – DRASTIC, parâmetro T.
Declive (%)

Índice

<2

10

2–6

9

6 – 12

5

12 - 18

3

>18

1

O índice T foi determinado para a área em estudo tendo por base o modelo digital de Terreno
(MDT).
I – Impacto da zona não saturada: a zona não saturada do aquífero engloba, também, a zona
descontinuamente saturada que se encontra acima do nível freático. O tipo de material que
constitui esta zona condiciona o tempo de contacto do poluente, permitindo a ocorrência de
diversos processos, tais como biodegradação, neutralização, filtração mecânica, reação química,
volatilização e dispersão. No Quadro 4.29 apresentam-se os índices a atribuir ao parâmetro S.
Quadro 4.29 – DRASTIC, parâmetro I.
Zona não saturada

Índice

Camada confinante

1

Argila/silte

2 – 6 (3)

Xisto argiloso, argilito

2 – 6 (3)

Calcário

2 – 5 (3)

Arenito

2 – 7 (6)

Arenito, calcário e argilito estratificado

4 – 8 (6)

Areia e balastro com percentagem significativa de silte a argila

4 – 8 (6)

Areia e balastro

4 – 8 (8)

Basalto

2 – 10 (9)

Calcário carsificado

8 – 10 (10)

Os valores entre parêntesis correspondem aos índices típicos

Os dados referentes a este parâmetro foram obtidos a partir da análise da cartografia geológica
oficial do país e das características hidrogeológicas das diferentes formações.
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C – Condutividade hidráulica: parâmetro que reflete a capacidade do aquífero para transmitir
águas, o que em conjunto com o gradiente hidráulico controla o fluxo de água subterrânea. No
Quadro 4.30 apresentam-se os índices a atribuir ao parâmetro C.
Quadro 4.30 – DRASTIC, parâmetro C.
K (m/d)

Índice

0 – 4,1

1

4,1 – 12,2

2

12,2 – 28,5

4

28,5 – 40,7

6

40,7 – 81,5

8

>81,5

10

A condutividade hidráulica das formações que interessam a área em estudo foi determinada a
partir do ábaco publicado por Freeze e Cherry (1979, in Lobo Ferreira et al., 1995) e tendo em
conta os parâmetros hidrogeológicos das formações referidos em Almeida, et.al., 2000.
O índice DRASTIC resulta, pois, do somatório dos pesos relativos de cada fator multiplicados
pelos respetivos índices atribuídos, de acordo com a seguinte expressão:
DRASTIC = Dp*Di + Rp*Ri + Ap*Ai + Sp*Si + Tp*Ti + Ip*Ii + Cp*Ci
Onde:
−

i: índice atribuído, e;

−

p: peso relativo.

O peso de cada parâmetro reflete a importância relativamente aos demais e varia entre 1 e 5,
de acordo os seguintes fatores de ponderação (Quadro 4.31).
Quadro 4.31 – Fatores de Ponderação do índice DRASTIC padrão.
Parâmetro

D

R

A

S

T

I

C

Peso

5

4

3

2

1

5

3

Importa, ainda, referir que a vulnerabilidade de um aquífero depende também do tipo de
poluente potencial, uma vez que a qualidade da água pode ser mais vulnerável a uns compostos
em detrimento de outros. A este tipo de vulnerabilidade atribui-se a designação de
vulnerabilidade específica (Lobo Ferreira et. al., 1995).
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O índice DRASTIC apresentado anteriormente (índice padrão) é independente da carga
poluente. No entanto, o método de cálculo DRASTIC permite determinar a vulnerabilidade de
uma área a pesticidas. Neste caso, o processo a utilizar para atribuir o índice a cada parâmetro
é o mesmo, mas os fatores de ponderação devem ser os seguintes (Quadro 4.32):
Quadro 4.32 – Fatores de Ponderação do Índice DRASTIC pesticida.
Parâmetro

D

R

A

S

T

I

C

Peso

5

4

3

5

3

4

2

Após a soma ponderada de todos os parâmetros é possível avaliar a vulnerabilidade das
formações à poluição em classes de vulnerabilidade pré-estabelecidas (Quadro 4.33).
Quadro 4.33 – Classificação da vulnerabilidade à poluição pelo índice DRASTIC.
Classes de Vulnerabilidade

DRASTIC
≤79

Baixa

80 – 99
100 – 119
120 – 139

Intermédia

140 – 159

Elevada

160 – 179
180 – 199

Muito elevada

≥ 200

Os resultados são depois apresentados sob a forma de mapas, que recebem a designação de
Cartas de Vulnerabilidade DRASTIC Padrão e DRASTIC Pesticida.

4.5.4.3

RESULTADOS

Nos DESENHOS 05 e 06 são apresentadas as cartas de vulnerabilidade DRASTIC Padrão e
DRASTIC Pesticidas obtidas para a área de estudo e nos Quadro 4.34 e Quadro 4.35 apresentase uma síntese dos resultados de cada uma das cartas.
Quadro 4.34 – Vulnerabilidade à poluição. DRASTIC Padrão.
Classes de Vulnerabilidade

Baixa

Intermédia

Classes DRASTIC

Total (% de área)

<79

6

80 – 99

90

100 – 119

1

120 – 139

0

140 – 159

3
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Classes de Vulnerabilidade

Classes DRASTIC

Total (% de área)

Elevada

160 – 179

1

Muito elevada

180 – 199

0

Quadro 4.35 – Vulnerabilidade à poluição. DRASTIC Pesticidas.
Classes de Vulnerabilidade

Baixa

Intermédia
Elevada
Muito elevada

Classes DRASTIC

Total (% de área)

≤79

5

80 – 99

7

100 – 119

42

120 – 139

42

140 – 159

1

160 – 179

2

180 – 199

1

≥ 200

0

Da análise dos desenhos conclui-se que a vulnerabilidade intrínseca do meio não é muito
elevada, sendo que 97% da área de estudo se integra nas classes de mais baixa vulnerabilidade.
Apenas as aluviões do leito da ribeira de Linhares (excluídas da área de regadio) exibem uma
vulnerabilidade ligeiramente superior, integrando a classe de vulnerabilidade intermédia.
A vulnerabilidade específica do meio é naturalmente afetada pelas práticas agrícolas, com
reflexo numa redistribuição das classes de vulnerabilidade. Verifica-se que grande parte dos
blocos de rega passa a integrar a subclasse mais baixa da classe de vulnerabilidade intermédia,
permanecendo a restante área de rega distribuída nas classes de mais baixo grau.
Verifica-se ainda que as zonas mais vulneráveis se concentram em áreas pouco declivosas, onde
há tendência à acumulação das águas de escorrência superficial, coincidentes com solos litóticos
resultantes da alteração de granitos de grão médio a grosseiro, o que favorece a recarga
subterrânea e incrementa o impacte na zona não saturada.
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5 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA
5.1 CONSIDERAÇÕES
A situação de referência relativa ao descritor geologia, geomorfologia e geotecnia contou com
a recolha de diversos elementos.
Para a componente geologia abordou-se o contexto geológico regional e local, considerando
aspetos relativos à litoestratigrafia, às estruturas geológicas, à tectónica e neotectónica, à
sismicidade, aos recursos geológicos e ao património geológico.
A componente geomorfologia foi elaborada considerando o enquadramento da área nas
unidades geomorfológicas regionais. Foram também descritas as condições locais, em termos
de formas de relevo, declividade e características da rede de drenagem superficial.
Na componente geotecnia evidenciaram-se as condições geotécnicas gerais do local e teceramse considerações sobre a estabilidade das vertentes.
De forma a obter dados que permitissem esta abordagem, compilou-se vária documentação
bibliográfica, nomeadamente:
−

Folha 11-C da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 e respetiva Notícia
Explicativa;

−

Folha Norte da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500 000;

−

Folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 1:200 000 e Notícia Explicativa;

−

Carta Neotectónica;

−

NP EN 1998-1-1:2010 (Eurocódigo 8);

−

Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA);

−

Carta de Isossistas de Máxima Intensidades do Atlas do Ambiente;

−

Carta de intensidade sísmica - escala internacional para o período 1901-1972 (Atlas do
Ambiente);

−

Cartas militares (117 e 129);

−

Imagens de satélite (Google Earth);

−

Plano Diretor Municipal.

Foram também obtidos dados por contactos estabelecidos com o LNEG (Laboratório Nacional
de Energia e Geologia) e a DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia).
Em relação ao património geológico consultaram-se os elementos disponíveis nas plataformas
digitais do LNEG “Inventário de Sítios com Interesse Geológico – GeoSítios”, do ICNF (Instituto
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Nacional da Conservação da Natureza e das Florestas) e da Associação ProGeo – Associação
Europeia para a Conservação do Património Geológico.
Uma vez que a área de estudo se integra numa região com potencial metalogénico, foi
consultada a plataforma do Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico
de Portugal.
Ainda no contexto dos recursos mineiros contactou-se a Câmara Municipal de Carrazeda de
Ansiães e a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A., no sentido de salvaguardar
eventuais áreas mineiras em vias de recuperação ambiental e/ou pedidos de licenciamento de
novas explorações.
Finalmente, foram tidas em consideração as peças de projeto das infraestruturas para a
elaboração da situação de referência.

5.2 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
5.2.1 QUADRO GEOLÓGICO REGIONAL
O Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga enquadra-se na Folha 11-C (Torre de Moncorvo) da
Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, na Folha 2 da Carta Geológica de Portugal na
escala 1: 200 000 e na Folha Norte da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500 000.
Para efeitos de enquadramento no presente EIA considerou-se a cartografia na escala 1:50 000,
cujo extrato se apresenta no DESENHO 07.
A área de estudo enquadra-se na Zona Centro Ibérica – ZCI (Julivert et al., 1974 in Ferreira da
Silva et.al., 1989), pertencendo ao Domínio do Douro Inferior (Ribeiro, 1974 in Ferreira da Silva
et.al., 1989).
A região é composta essencialmente por formações metassedimentares do Grupo do Douro
intruídas por diversas rochas granitóides hercínicas. Aproveitando frequentemente zonas de
cisalhamento distensivo encontram-se numerosos filões de quartzo e, mais localizados, aplitopegmatíticos, pegmatíticos, microgabros, lamprófiros e pórfiros graníticos com xistos
anfibolíticos pontualmente associados (Ferreira da Silva et.al., 1989).
Ao nível local verifica-se que a zona da barragem, grande parte da área ocupada pela albufeira
e o setor do bloco de rega a norte de Selores e Marzagão são dominadas pela presença de rochas
metagrauváquicas e metaquartzograuvacóides câmbricas da Formação de Rio Pinhão (Ri).
Ocupando o regolfo da albufeira, bem como grande parte da área beneficiar a sul de Selores,
ocorrem os granitos de grão médio de duas micas do grupo de Granitos de Lousa-Larinho (’m3).
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As áreas de regadio e o trecho inicial da adução a partir da barragem atravessa ainda outras
rochas granitóides, designadamente os Granitos de Campelos (’m2) e os Granitos de Amêdo
(’f2).

5.2.2 LITOESTRATIGRAFIA
Em termos litoestratigráficos, os terrenos afetos à zona de estudo organizam-se do seguinte
modo:
Depósitos de cobertura
(Holocénico)
−

Aluviões (a);

−

Depósitos de vertente e/ou eluviões (v).

Terrenos autóctones
(Câmbrico)
−

Formação de Rio Pinhão (Ri).

Granitóides hercínicos (do Antiforma de Vila Real – Carviçais)
−

Granito de Arejadouro-Junqueira- Adeganha ( ’mt);

−

Granito de Campelos (Sabrosa) ( ’m2);

−

Granito de Lousa-Larinho ( ’m3);

−

Granito de Amêdo – Estação de Larinho ( ’f2).

Filões e massas
−

Quartzo (q);

−

Aplitos (a), pegmatitos (p) e aplito-pegmatitos (ap).

Nos parágrafos que se seguem apresenta-se a descrição litológicas das diferentes unidades
litoestratigráficas.
Depósitos de cobertura
−

Aluviões (a): As aluviões da região caracterizam-se como materiais soltos,
essencialmente constituídos por areias de diferentes calibres mais ou menos argilosas e
cor acastanhada. Por vezes, incluem cascalheiras roladas. Estes depósitos tendem a
acumular-se no curso das linhas de água, tal como sucede no caso do curso superior da
ribeira de Linhares (Ferreira da Silva et.al., 1989).
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−

Depósitos de vertente e/ou eluviões (v): A constituição destes depósitos varia consoante
a sua localização, uma vez que depende da natureza das rochas aflorantes que lhes
deram origem. Localizam-se sobretudo no sopé de relevos acentuados ou em zonas de
escarpa (ex. Escarpa da Vilariça, a pouco quilómetros de distância do local). Os depósitos
eluvionares correspondem, em geral, a cascalheiras grosseiras, blocos de quartzo e,
menos vezes, blocos de outras litologias ricas em ferro (Ferreira da Silva et.al., 1989).

Alóctone
(Câmbrico)
−

Formação de Rio Pinhão (Ri): Composta por bancadas possantes de metagrauvaques
e/ou metaquartzograuvauqes com finas intercalações filíticas cinzento escuras a negras.
Na zona de Carrazeda de Ansiães ocorre sob a forma de afloramentos dispersos no seio
das rochas graníticas (Ferreira da Silva et.al., 1989).

Granitóides hercínicos
(Antiforma de Vila real – Carviçais)
−

Granito de Arejadouro-Junqueira- Adeganha ( ’mt): Estes granitos são leucocratas, de
grão médio essencialmente moscovítico. Ocorre, em várias manchas encaixadas nas
manchas de maior extensão dos granitos de Lousa-Larinho (Ferreira da Silva et.al.,
1989).

−

Granitos de Campelos (Sabrosa) ( ’m2): Trata-se de granitos de grão médio de duas
micas. Em termos mineralógicos e texturais apresentam afinidade com os granitos de
Lousa-Larinho, distinguindo-se pela presença de megacristais. Ocupam grandes áreas a
Norte e a Sul de Carrazeda de Ansiães (Ferreira da Silva et.al., 1989).

−

Granito de Lousa-Larinho ( ’m3): Correspondem a granitos de granulometria média, de
duas micas, que localmente assumem maior predominância ora de uma ora da outra
mica. Ocorrem sob a forma de manhas extensas, muitas vezes rejeitadas por falhas
regionais (Ferreira da Silva et.al., 1989).

−

Granito de Amêdo – Estação de Larinho ( ’f2): Trata-se de um granito de duas micas de
textura fina, rico em mineralizações de estanho (Sn), volfrâmio (W) e ouro (Au). Estes
granitos dispõem-se em manchas alongadas segundo a direção NW-SE dispersas
(Ferreira da Silva et.al., 1989).

Filões e massas
Os maciços granitoides e os metassedimentos são recortados por diversos filões e massas
intrusivas.
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A natureza destas intrusões é diversificada. Na área e sua envolvente ocorrem sobretudo filões
e massas de quartzo, aplitos, pegmatitos e aplito-pegmatitos.
−

Quartzo (q): Este mineral ocorre sobretudo sob a forma de filões, muitas vezes
associados a falhas, chegando a ter 10 km de extensão e espessuras de 50 m (Ferreira
da Silva et.al., 1989). Ocorrem também sob a forma de massas de menor dimensão,
sobretudo no seio dos granitos.

−

Aplitos (a), pegmatitos (p) e aplito-pegmatitos (ap): Trata-se de massas ígneas
granulares intruidas no seio quer dos granitos quer dos metassedimentos. Estão muitas
vezes associados ao contacto granito-metassedimentos ou a zonas de falha em granitos
(Ferreira da Silva et.al., 1989).

5.3 ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO
O Aproveitamento Hidroagrícola em estudo localiza-se na unidade territorial de Trás-os-Montes
e Alto Douro que tem traços geomorfológicos muito particulares. Caracteriza-se por uma
paisagem diversificada composta por serras e planaltos recortados pelos vales encaixados dos
rios Tâmega, Sabor, Tua e Douro (Pereira, 2006).
A evolução geomorfológica da região é fortemente controlada quer por movimentos tectónicos
verticais, quer por movimentos resultantes da reativação de falhas tardi-variscas, onde se
destacam, por exemplo, os acidentes tectónicos Verín-Penacova e Bragança-Vilariça-Manteigas,
ambos de direção NNE-SSW (Pereira, 2006).
O município de Carrazeda de Ansiães enquadra-se num domínio geomorfológico limitado por
estes dois acidentes tectónicos, que recebe a designação de Setor Central do Alto Douro e Trásos-Montes Ocidental (Figura 5.1)
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Figura 5.1 – Enquadramento geomorfológico do município de Carrazeda de Ansiães no esboço
geomorfológico da área ocupada pela Folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 1:200 000. Fonte:
retirado de Pereira, 2006.

Parte deste setor é ocupado pela depressão de Mirandela, que se estende, para sul, quase até
Vila Flor. A sul desta depressão, encontram-se os maciços graníticos de Alijó-Carrazeda-Vila Flor,
segundo o contorno do carreamento de Murça, que limita os domínios Autóctone e
Paractóctone de Trás-os-Montes. Ao longo deste alinhamento destacam-se as cristas de
quartzitos ordovícicas e silúricas existentes entre estas duas localidades (Pereira, 2006), alguns
quilómetros a norte de Carrazeda de Ansiães.
Ao nível local, a morfologia dos terrenos é relativamente suave, recortada por uma rede de
drenagem que define vales de fundo pouco encaixados e vertentes pouco abruptas.
As zonas de relevo mais proeminentes definem cabeços mais ou menos arredondados e com
vertentes convexas.
Na secção do vale onde se pretende encaixar a barragem, as vertentes são assimétricas, com a
vertente esquerda mais ingreme. A assimetria associa-se às diferentes ocorrências litológicas,
que na margem direita são de natureza xistenta e na esquerda granítica.
A falha de Ferradosa, com direção NNE-SSW, desempenha também um papel importante na
morfologia do local da barragem, sobretudo por controlar o curso da ribeira.
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O perímetro de rega encaixa-se essencialmente em zonas graníticas deprimidas, que
correspondem ao fundo de vales abertos e às cotas mais baixas das respetivas encostas, que são
suaves e com perfil convexo.

5.4 ENQUADRAMENTO TECTÓNICO
O enquadramento tectónico apresenta-se retificado nos parágrafos seguintes, fazendo-se
referência apenas à informação relativa aos episódios variscos que afetam o autóctone.
Do ponto de vista tectónico, o Aproveitamento Hidroagrícola encontra-se na zona de transição
entre as unidades alóctones – parautóctones e as unidades autóctones, que é feita através do
Main Trás-os-Montes Thrust (MTMT), o qual separa também a Zona Galáico-Transmontana
(ZGT) da Zona Centro-Ibérica (ZCI).
Toda esta região foi também afetada quer pelos diferentes episódios de deformação Varisca ou
Hercínica, quer por rejogos das estruturas hercínicas herdadas durante uma atividade tectónica
mais recente (Pereira, 2006).
No que respeita à orogenia Hercínica, esta expressa-se no Nordeste (NE) transmontano por
quatro fases de deformação (D1 a D4) (Pereira, 2006), as quais afetam as unidades alóctones e
as unidades alóctones e parautóctones de forma diferente.
Nas unidades alóctones e parautóctones as 4 fases de deformação encontram-se bem
preservadas, sobretudo nas Maciços de Morais e Bragança (umas mais num do que noutro).
Já os terrenos autóctones foram principalmente estruturados pelos episódios da fase D1 de
deformação orogénica, a qual se caracteriza essencialmente pela geração de foliação
composicional principal (Sn) com deformação não coaxial e por metamorfismo progressivo
HP/HT (Pereira, 2006).
A área do projeto localiza-se no sector oriental da megaestrutura em leque, de vergências
opostas, que se desenvolve entre a Serra do Marão e o NE transmontano. A xistosidade de plano
axial da megaestrutura vai sendo progressivamente menos inclinada, acompanhando a
vergência das obras no sentido NE. A charneira dos dobramentos sofre uma rotação entre NNW,
na zona ocidental, para valores próximos de WNW nos sectores mais a leste, devido à disposição
dos cisalhamentos que condicionam o Arco Ibero-amoricano (Pereira, 2006).
Os cisalhamentos precoces do autóctone são ainda retomados por ação do campo de tensões
da terceira fase de deformação hercínia (D3), cuja tensão máxima principal ocorre na direção
NE-SW. Os movimentos passam a ser essencialmente dextrógiros, desenvolvendo
simultaneamente cisalhamentos conjugados de direção geral ENE-WSW.
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No âmbito da orogenia Alpina, mais recente, houve reativação de estruturas hercínicas,
nomeadamente as do sistema ENE-WSW e, em particular, do sistema NNE-SSW, onde se
inserem as grandes estruturas de Chaves-Vila Real e de Portelo-Vilariça (Pereira, 2006).
Numa primeira fase, associada à compressão Pirineica de direção NE-SW, houve reativação das
estruturas variscas de ENE-WSW de movimento frágil sinistrogiro e das estruturas NNE-SSW com
movimento frágil dextro (Pereira, 2006).
Numa segunda fase, correspondente à compressão Bética na direção NNW-SSE, houve
reativação de quase todas as estruturas variscas, imprimindo movimentos transcorrentes
sinistrogiros nos sistemas NNE-SSW, movimentos dextros nos sistemas NW-SE e dando lugar a
compressões, por vezes, com cavalgamentos para Norte dos sistemas variscos ENE-WSW
(Pereira, 2006).
Os movimentos mais recentes e atuais, consequentes de uma compressão W-E, deram origem
a sistemas de “horts” e “grabens” associados aos sistemas NNE-SSW. Esses movimentos são
compatíveis com o surgimento de algumas serras e com o abatimento de vales (Pereira, 2006).
Ao nível o local, ou seja, mais próximo da área de estudo, são as falhas de direção NNE-SSW que
mais marcam a atividade tectónica da região com reflexo no contexto morfológico-hidrográfico
(Ferreira da Silva et.al., 1989). Na zona de Carrazeda de Ansiães, e em toda a área ocupada pela
Fola 11-C, os principais acidentes tectónicos deste tipo dizem respeito às Falhas de Murça,
Vilarinho da Castanheira, Vale de Torno e Ferradosa (Ferreira da Silva et.al., 1989). Esta última
localiza-se a ocidente de Carrazeda de Ansiães, atravessando o bloco de rega e o encontro
esquerdo da barragem.

5.5 SISMICIDADE
De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (Escala Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996), o concelho de
Carrazeda de Ansiães localiza-se na zona de intensidade 6 e, segundo a carta de intensidade
sísmica (escala internacional, período 1901 a 1972), na transição das zonas de intensidade 4 para
5 (Figura 5.2).
Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes – RSA
(Decreto-Lei nº. 235/83 de 31 de maio), o concelho enquadra-se na zona sísmica D, à qual
corresponde um coeficiente de sismicidade () de 0,3 (Figura 5.3).
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Concelho de
Carrazeda de
Ansiães

Figura 5.2 – Sismicidade de Portugal continental: a) Carta de Isossistas de Intensidade Máxima (Escala
Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996); b) Carta de intensidade sísmica (escala
internacional, período 1901-1972). Fonte: Atlas do Ambiente.

Concelho de
Carrazeda de
Ansiães

Figura 5.3 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (RSA).
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De acordo com a norma NP EN 1998-1-1:2010 são considerados dois tipos de tipos de ações
sísmicas, às quais correspondem valores de aceleração máxima de referência (agR):
−

ação sísmica tipo 1 – “sismo afastado”, com referência a sismos com epicentro na zona
Atlântica interplacas;

−

ação sísmica tipo 2 – “sismo próximo”, referente a sismos com epicentro nas regiões
intraplacas.

Na Figura 5.4 apresenta-se o zonamento sísmico em Portugal Continental com referência às
zonas de ações sísmicas tipo 1 e 2.

Concelho de
Carrazeda de
Ansiães

Zonas

Zonas

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Acção sísmica Tipo 1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Acção sísmica Tipo 2

Figura 5.4 – Zonamento Sísmico em Portugal Continental (NP EN 1998-1-1:2010).

Com base nesta norma, para o concelho de Carrazeda de Ansiães são expectáveis valores de agR
máximas de 0,35 m/s2 para ação sísmica do tipo 1 (zona sísmica 1.6), e de 0,8 m/s 2 para ações
sísmicas do tipo 2 (zona sísmica 2.5).

5.6 RECURSOS GEOLÓGICOS DA REGIÃO
5.6.1 RECURSOS MINERAIS METÁLICOS
Em termos de recursos minerais metálicos, toda a região afeta à Folha 11-C da Carta Geológica
de Portugal na escala 1:50 000 é rica em estanho (Sn), volfrâmio (W), ouro (Au), antimónio (Sb)
e urânio (U). Algumas das ocorrências foram objeto de exploração, nomeadamente na altura da
2ª Guerra Mundial (Ferreira da Silva et.al., 1989).

84

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

São também de referir as reservas de ferro (Fe) das conhecidas Jazidas de Ferro de Moncorvo,
que se desenvolvem, sobretudo, na área afeta à folha vizinha (Ferreira da Silva et.al., 1989) e
que distam mais de 12 km da área de estudo.
Segundo os contactos estabelecidos com a DGEG, LNEG e em conformidade com o PDM de
Carrazeda de Ansiães, não existem concessões mineiras ativas dentro da área de estudo, nem
na sua zona envolvente mais próxima.
A EDM confirma que também não existem antigas explorações que se encontrem em situação
de recuperação ambiental. De forma análoga, não existem também áreas sujeitas a processos
de musealização.

5.6.2 RECURSOS MINERAIS NÃO METÁLICOS
A região é também rica em recurso minerais não metálicos, como areias, saibros e granitos
(Ferreira da Silva et.al., 1989). São ainda exploradas substâncias como o quartzo e o feldspato.
Na Figura 5.5 apresenta-se o enquadramento da área de estudo no respeita a recursos minerais
não metálicos, de onde se conclui a inexistências de situações que interfiram com o projeto.

Figura 5.5 – Enquadramento do projeto no contexto dos recursos minerais cadastrados na DGEG.

Na envolvente, mas a mais de 3-4 km do regolfo da albufeira, existem concessões ou pedidos de
conceção e/ou pesquisa para granitos e para quartzo e feldspato.
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No caso das rochas graníticas, refere-se a Pedreira Samorinha (6589) da Mirmar Indústrias de
Mármores, Lda., concessionada para produção de granitos para calçada e para fins rodoviários,
atualmente sem caução.
Em relação a exploração de quartzo e feldspatos referem-se as concessões de Reborosa
(MNC0154) e de Carqueijais (MNC00153), concedidas à Quarpor – Minas e Minerais, S.A. A
Quarpor tem, ainda, um pedido de prospeção e pesquisa (Carqueijais 2 – MNPPP0464), assim
como a Areias e Britas da Barca, Lda (Pedrianes - MNPP01214), ambos em fase de publicitação.

5.7 PATRIMÓNIO GEOLÓGICO
Da consulta efetuada ao LNEG, da análise dos elementos cadastrados nas plataformas do ICNF,
da Associação ProGeo e do Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de
Portugal, e da consulta do PDM de Carrazeda de Ansiães, conclui-se não existirem sítios de
interesse geológico cadastrados dentro da área do projeto.

5.8 CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS GERAIS
A geomorfologia da área não se afigura propícia à ocorrência de fenómenos de instabilidade de
grandes dimensões. Trata-se de uma área de relevos pouco vigorosos, com vertentes suaves e
convexas.
Tendo em conta as características geológicas gerais da área e o tipo de litologias em presença
não são de esperar espessuras de solo importantes nas encostas, o que minimiza situações de
deslizamentos de terra ou, pelo menos, minimiza o impacte de eventuais fenómenos desse tipo.
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6 SOLOS
6.1 CONSIDERAÇÕES
Os solos são definidos como associações de unidades pedológicas, ocorrendo em zonas
caracterizadas por uma combinação específica de fatores pedogenéticos (clima, litologia e
características do material original dos solos, relevo e declive, presença de obstáculos e uso da
terra dominante).
A caracterização dos solos tem como principais objetivos a identificação e o conhecimento das
unidades pedológicas existentes na área de estudo, o seu agrupamento em associações de solos,
a análise do risco de erosão e a aptidão dos solos da área do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga ao regadio.
A identificação das unidades pedológicas presentes foi elaborada com base na Carta de Solos
em formato digital à escala 1:25000, fornecida pela DGADR.
Refere-se que a área total de estudo considerada foi de 1518,2 ha.

6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES PEDOLÓGICAS
6.2.1 ÁREA DE ESTUDO
Na área em estudo encontram-se cartografadas 7 unidades pedológicas, pertencentes à
categoria taxonómica de subordem da Classificação dos Solos de Portugal (Cardoso, 1965; SROA,
1970) (Quadro 6.1). Pertencentes às diversas subordens, identificam-se 8 famílias de solos,
algumas das quais com diferentes fases. No DESENHO 08 apresentam-se as diferentes unidades
pedológicas existentes na área de estudo.
Quadro 6.1 – Categorização taxonómica dos diversos solos presentes na área de estudo.
Símbolo
cartográfico

Subordem

Família

A

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não
Calcários, de textura mediana

Al

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não
Calcários, de textura ligeira

Afloramentos Rochosos

Arg

Afloramento Rochoso de granitos ou quartzodioritos

Solos Litólicos Não
Húmicos

Pg, Pg(a), Pg(a,p),
Pg(d), Pg(d,p)

Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados,
Normais, de granitos

Aluviossolos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

87

Símbolo
cartográfico

Subordem
Solos Mediterrâneos
Pardos

Solos de Baixas
(Coluviossolos)

Solos Mediterrâneos
Vermelhos ou Amarelos

Família

Pgn. Pgn(a),
Pgn(d), Pgn(d,p)

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Solos
Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários,
Normais, de gnaisses ou rochas afins

Sb

Solos Incipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos),
Não Calcários, de textura mediana

Sbl, Sbl(h)

Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos),
Não Calcários, de textura ligeira

Vxr(a,p)

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos
Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou
grauvaques associados a rochas detríticas arenáceas

Outros (Áreas Sociais)
Fases utilizadas na Carta dos Solos de Portugal:
(a) Fase agropédica
(d) Fase delgada
(e) Fase espessa
(h) Fase mal drenada
(i) Fase inundável
(p) Fase pedregosa

De seguida, apresenta-se a distribuição das diferentes famílias de solos, e respetivas fases, na
área de estudo (Quadro 6.2).
Quadro 6.2 – Distribuição das diferentes famílias de solos na área de estudo.
Área
Família
(ha)

%

76,2

5,0

A

66,5

4,4

Al

9,7

0,6

41,2

2,7

41,2

2,7

923,9

60,9

Pg

10,0

0,7

Pg(a)

506,0

33,3

Pg(a,p)

33,2

2,2

Pg(d)

300,7

19,8

Pg(d,p)

74,0

4,9

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não Calcários

Afloramentos Rochosos
Arg
Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais
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Área
Família
(ha)

%

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Mediterrâneos, Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais

334,0

22,0

Pgn

85,1

5,6

Pgn(a)

79,3

5,2

Pgn(d)

48,3

3,2

Pgn(d,p)

121,2

8,0

96,6

6,4

Sb

47,2

3,1

Sbl

49,4

3,3

Sbl(h)

0,1

0

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Mediterrâneos, Vermelhos
ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais

<0,01

0

Vxr(a,p)

<0,01

0

46,3

3,1

1518,2

100

Solos Incipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários

Outros (Áreas Sociais)
Total

6.2.2 DEFINIÇÃO DOS AGRUPAMENTOS DE SOLOS NA ÁREA DE ESTUDO
Dada a diversidade dos solos presentes na área de estudo, procedeu-se a uma agregação dos
mesmos em cinco agrupamentos, com base na ordem taxonómica da Classificação dos Solos de
Portugal onde os diversos tipos de solos se inserem. Os cinco grupos de solos obtidos pela
agregação proposta e respetiva percentagem na área de estudo são apresentados no Quadro
6.3.
Quadro 6.3 – Representação absoluta e relativa dos agrupamentos de solos na área de estudo.
Área
Agrupamentos
(ha)

%

Afloramentos Rochosos

41,2

2,7

Áreas Sociais

46,3

3,1

1

Solos Incipientes

172,8

11,4

2

Solos Litólicos

923,9

60,9

3

Solos Argiluviados Pouco Insaturados

334,0

22,0

1518,2

100

Total

Do quadro anterior constata-se que os Solos Litólicos são predominantes, ocupando cerca de
61% da área de estudo, seguidos dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados e dos Solos
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Incipientes, que representam 22% e 11%, respetivamente. Estes três agrupamentos ocupam
94% da área de estudo.
Em seguida é efetuada uma breve descrição dos agrupamentos de solos presentes na área de
estudo por ordem de predominância:
Agrupamento 1 – Solos Incipientes
As subordens pertencentes à ordem dos Solos Incipientes, e que se encontram representados
na área de estudo, são os Aluviossolos e os Solos de Baixas (Coluviossolos), sendo caracterizados
por solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente
reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é um Cp, podendo haver um Ap de
espessura reduzida quando existe uma pequena acumulação de matéria orgânica (Cardoso,
1965). Nestes solos, os processos de formação ainda não atuaram tempo suficiente para
provocar quaisquer diferenciações, a não ser uma certa acumulação de matéria orgânica à
superfície, a qual nunca é muito grande porque a mineralização processa-se rapidamente, dado
o bom arejamento dessa camada superior (Cardoso, 1965).
Os Aluviossolos são solos incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos
estratificados de aluviões. Os Aluviossolos Modernos recebem, de tempos a tempos, adições de
sedimentos aluvionais. Os Solos de Baixas (Coluviossolos) são solos incipientes de origem
coluvial Iocalizados em vales, depressões ou na base das encostas.
Devido à natureza e às características que estes solos possuem, não apresentam à partida
problemas de erosão, dado que se situam em zonas de baixas de depósitos de sedimentos. Por
outro lado, a variação constante do nível da toalha freática preconiza solos com uma abundante
drenagem interna, se bem que tal drenagem depende da textura dos solos.
Agrupamento 2 – Solos Litólicos
A subordem pertencente à ordem dos Solos Litólicos, e que é simultaneamente a subordem
mais frequente na área de estudo, ocorrendo praticamente ao longo de todo o perímetro
hidroagrícola, são os solos litólicos não húmicos. Estes solos são pouco evoluídos de perfil AC ou
ABC, em que o horizonte A não é húmico ou humífero. Formam-se a partir de rochas não
calcárias.
O teor orgânico destes solos é baixo (excedendo esporadicamente 1%) e a sua espessura efetiva
é pequena (Cardoso, 1965). São solos relativamente delgados, frequentemente pobres sob o
ponto de vista químico devido à fraca alteração da rocha originária. Estes solos desenvolvem-se
geralmente em relevo normal, por vezes excessivo.
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Agrupamento 3 – Solos Argiluviados Pouco Insaturados
De acordo com a Classificação dos Solos de Portugal (SROA) a ordem de solos Argiluviados Pouco
Insaturados é constituída por Solos Mediterrâneos Pardos, Vermelhos ou Amarelos. Os Solos
Mediterrâneos Pardos possuem, como o próprio nome indica, cores pardacentas nos dois
horizontes superficiais. Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos apresentam, nos dois
primeiros horizontes, uma coloração avermelhada ou amarelada. Ambos se desenvolvem em
relevo normal ou sub-normal, em climas com características mediterrâneas.
São solos evoluídos de perfil ABC que apresentam um horizonte sub-superficial (B), com alto
teor de argila acumulado, proveniente do horizonte superficial (A). Estes solos têm uma
expansibilidade elevada e permeabilidade lenta a muito lenta. Nos solos cultivados, o teor de
matéria orgânica é normalmente baixo podendo, no entanto, atingir valores elevados em
terrenos incultos.
Em condições normais, estes solos apresentam um uso agrícola aceitável.

6.2.3 INFRAESTRUTURAS
Da área de estudo total, cerca de 56,7 ha pertencem à área de implantação da barragem e a
uma envolvente de 10 m contabilizada a partir do eixo central das condutas do sistema de rega
e dos acessos. No Quadro 6.4 apresentam-se as áreas das diversas famílias de solos, de acordo
com a Classificação dos Solos de Portugal (Cardoso, 1965; SROA, 1970).
Quadro 6.4 – Distribuição das diferentes famílias de solos nas áreas de implantação das
infraestruturas.
Barragem
(ha)

Condutas
(ha)

Acessos (ha)

0,6

3,7

0,8

0,6

3,7

0,8

–

0,2

–

–

0,2

–

Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados,
Normais

0,2

36,4

0,2

Pg

0,2

–

0,2

Pg(a)

–

30,0

–

Pg(a,p)

–

0,7

–

Pg(d)

–

4,3

–

Pg(d,p)

–

1,4

–

Família
Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não
Calcários
A
Afloramentos Rochosos
Arg
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Família

Barragem
(ha)

Condutas
(ha)

Acessos (ha)

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Mediterrâneos,
Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais

0,6

5,8

1,8

Pgn

0,6

0,4

1,8

Pgn(a)

–

3,4

–

Pgn(d,p)

–

2,0

–

Solos Incipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não
Calcários

–

6,1

0,4

Sb

–

5,5

–

Sbl

–

0,6

0,4

–

< 0,1

–

1,4

52,2

3,2

Outros (Áreas Sociais)
Total

Analisando o quadro acima, verifica-se que a barragem interseta em igual proporção
aluviossolos modernos e solos mediterrâneos pardos. Relativamente às condutas de rega, estas
são naturalmente as infraestruturas com maior expressão territorial e intersetam na sua maioria
solos litólicos não húmicos pouco insaturados. Por último, os acessos intersetam
maioritariamente solos mediterrâneos pardos e aluviossolos modernos.

6.2.4 ALBUFEIRA
A albufeira associada à barragem da Veiga terá uma área total de 69,9 ha. No Quadro 6.5
apresentam-se as áreas das diversas famílias de solos, de acordo com a Classificação dos Solos
de Portugal (Cardoso, 1965; SROA, 1970).
Quadro 6.5 – Distribuição das diferentes famílias de solos na área da albufeira.
Albufeira
Família
(ha)

%

36,2

51,7

A

33,8

48,3

Al

2,4

3,4

1,5

2,1

Pg

0,4

0,5

Pg(d)

0,4

0,6

Pg(d,p)

0,7

1,0

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Mediterrâneos, Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais

15,4

22,1

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não Calcários

Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais
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Albufeira
Família
(ha)

%

Pgn

11,5

16,5

Pgn(d)

2,6

3,7

Pgn(d,p)

1,3

1,9

16,9

24,2

16,9

24,2

69,9

100

Solos Incipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários
Sbl
Total

Analisando o quadro constata-se que a albufeira interseta com maior expressão aluviossolos
modernos, seguindo-se, com semelhante expressão, os solos mediterrâneos pardos e os
coluviossolos.

6.2.5 BLOCO DE REGA
O bloco de rega do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga terá uma área total de cerca de
471 ha. No Quadro 6.6 apresentam-se as áreas das diversas famílias de solos, de acordo com a
Classificação dos Solos de Portugal (Cardoso, 1965; SROA, 1970).
Quadro 6.6 – Distribuição das diferentes famílias de solos na área do bloco de rega.
Bloco de Rega
Família
(ha)

%

14,2

3,0

14,2

3,0

0,7

0,2

0,7

0,2

333,8

70,8

Pg(a)

247,7

52,6

Pg(a,p)

17,5

3,7

Pg(d)

50,1

10,6

Pg(d,p)

18,6

4,0

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Mediterrâneos, Pardos,
de Materiais Não Calcários, Normais

83,2

17,6

Pgn

20,0

4,2

Pgn(a)

28,4

6,0

Pgn(d)

6,3

1,3

Pgn(d,p)

28,5

6,1

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não Calcários
A
Afloramentos Rochosos
Arg
Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais
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Bloco de Rega
Família
(ha)

%

Solos Incipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não
Calcários

37,6

8,0

Sb

29,7

6,3

Sbl

7,9

1,7

Outros (Áreas Sociais)

1,8

0,4

Total

471

100

O bloco de rega é a componente do projeto com maior expressão territorial. Através da análise
do quadro acima verifica-se que este intersetará maioritariamente solos litólicos não húmicos
pouco insaturados.

6.3 CAPACIDADE DE USO DO SOLO
6.3.1 CONSIDERAÇÕES
Para averiguar a capacidade de uso do solo considerou-se a classificação de solos apresentada
no art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015,
de 16 de setembro, que classifica o solo segundo a sua capacidade de uso, de acordo com a
metodologia definida pelo antigo Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário
(CNROA).
Assim, as cartas de capacidade de uso do solo produzidas levam em consideração as
classificações de solo identificadas, sintetizando a classificação em 5 classes de capacidade de
uso, organizadas por ordem decrescente, de A a E, tal como se apresenta no Quadro 6.7.
Quadro 6.7 – Classes de capacidade de uso do solo de acordo com o DL 73/2009, de 31/03, alterado
pelo DL 199/2015 de 16/09.
Classes
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Características

Classe A

Solos que têm uma capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas
limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros suscetíveis de utilização
intensiva ou de outras utilizações

Classe B

Solos que têm uma capacidade de uso elevada, limitações moderadas, riscos de erosão
moderados, suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras
utilizações.

Classe C

Solos que têm uma capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, riscos de
erosão elevados, suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras
utilizações.
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Classes

Características

Classe D

Solos que têm uma capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão
elevados a muito elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito
especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matas e
exploração florestal.

Classe E

Solos que têm uma capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de
erosão muito elevados, não suscetíveis de uso agrícola, severas a muito severas,
limitações para pastagens, exploração de matas e exploração florestal, não sendo em
muitos casos suscetíveis de qualquer utilização económica, podendo destinar-se a
vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação

6.3.2 ÁREA DE ESTUDO
No Quadro 6.8 apresentam-se as áreas e respetivas percentagens das diversas classes de
capacidade de uso do solo presentes na área de estudo, segundo a classificação suprarreferida,
podendo esta informação ser observada no DESENHO 09.
Quadro 6.8 – Distribuição da capacidade de uso dos solos na área de estudo.
Área
Classificação dos solos
(ha)

%

Classe B

137,8

9,1

Classe C

539,8

35,6

Classe D

367,3

24,2

Classe E

427,0

28,1

Outros (Áreas Sociais)

46,3

3,1

1518,2

100

Total

Analisando o quadro verifica-se que, para a área em estudo:
−

9% da área apresenta solos com capacidade de isso elevada (classe B);

−

36% da área apresenta solos com capacidade de uso moderada (classe C);

−

24% da área apresenta solos com capacidade de uso baixa, com limitações severas
(classe D);

−

28% da área apresenta solos com capacidade de uso muito baixa, com limitações muito
severas (classe E).

6.3.3 INFRAESTRUTURAS
No Quadro 6.9 apresentam-se as áreas e respetivas percentagens das diversas classes de
capacidade de uso do solo presentes na área correspondente à implantação da barragem e a
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uma envolvente de 10 m contabilizada a partir do eixo central das condutas do sistema de rega
e dos acessos. Esta informação pode ser complementada com o DESENHO 09.
Quadro 6.9 – Distribuição da capacidade de uso dos solos na área de implantação das
infraestruturas.
Área
Classificação dos solos
(ha)

%

Classe B

12,7

22,3

Classe C

30,2

53,2

Classe D

9,9

17,5

Classe E

3,9

7,0

Outros (Áreas Sociais)

<0,1

0

Total

56,7

100

Analisando o quadro verifica-se que, na área de implantação das infraestruturas:
−

22% da área apresenta solos com capacidade de isso elevada (classe B);

−

53% da área apresenta solos com capacidade de uso moderada (classe C);

−

17,5% da área apresenta solos com capacidade de uso baixa, com limitações severas
(classe D);

−

7% da área apresenta solos com capacidade de uso muito baixa, com limitações muito
severas (classe E).

6.3.4 ALBUFEIRA
No Quadro 6.10 apresentam-se as áreas e respetivas percentagens das diversas classes de
capacidade de uso do solo presentes na área da albufeira. Esta informação pode ser
complementada com o DESENHO 09.
Quadro 6.10 – Distribuição da capacidade de uso dos solos na zona da albufeira.
Área
Classificação dos solos
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(ha)

%

Classe B

33,8

48,3

Classe C

30,4

43,5

Classe D

4,8

6,8

Classe E

0,9

1,3

Total

69,9

100
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Analisando o quadro verifica-se que, na zona da albufeira:
−

48% da área apresenta solos com capacidade de isso elevada (classe B);

−

43,5% da área apresenta solos com capacidade de uso moderada (classe C);

−

7% da área apresenta solos com capacidade de uso baixa, com limitações severas
(classe D);

−

1% da área apresenta solos com capacidade de uso muito baixa, com limitações muito
severas (classe E).

6.3.5 BLOCO DE REGA
No Quadro 6.11 apresentam-se as áreas e respetivas percentagens das diversas classes de
capacidade de uso do solo presentes no bloco de rega. Esta informação pode ser
complementada com o DESENHO 09.
Quadro 6.11 – Distribuição da capacidade de uso dos solos no bloco de rega.
Área
Classificação dos solos
(ha)

%

Classe B

63,2

13,4

Classe C

238,7

50,7

Classe D

103,5

22,0

Classe E

64,0

13,6

Outros (Áreas Sociais)

1,8

0,4

Total

471

100

Analisando o quadro verifica-se que, para o bloco de rega:
−

13% da área apresenta solos com capacidade de isso elevada (classe B);

−

51% da área apresenta solos com capacidade de uso moderada (classe C);

−

22% da área apresenta solos com capacidade de uso baixa, com limitações severas
(classe D);

−

14% da área apresenta solos com capacidade de uso muito baixa, com limitações muito
severas (classe E).

De acordo com o exposto, a maioria da área do bloco de rega encontra-se integrada na classe C,
que classifica os solos como sendo solos com capacidade de uso moderada. Aproximadamente
cerca de 36% da área total beneficiada é caracterizada por um solo com capacidade de uso baixa
e muito baixa. Contudo, importa referir que a maior parte destas áreas são já atualmente
ocupadas com pomares, vinha ou olivais, pelo que os solos, embora pertencentes a uma classe
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de uso do solo baixa, são adequados para estas culturas e, consequentemente, as áreas foram
incluídas no bloco de rega.

6.4 RISCO DE EROSÃO DOS SOLOS
6.4.1 CONSIDERAÇÕES
A barragem da Veiga encontra-se inserida numa área com produção de sedimentos estimada
entre 300 a 400 ton/km².ano, segundo o mapa de produção de sedimentos produzido para
Portugal (Rocha, 1998), apresentado na Figura 6.1 Nesta fase considerou-se um valor de
produção de sedimentos médio de 350 ton/km².ano para a barragem em estudo.

Área de implantação
do projeto

Figura 6.1 – Produção de sedimentos em Portugal Continental (adaptado de Rocha, 1998).

No DESENHO 10 apresenta-se a Carta de Risco de Erosão para a área de estudo a metodologia
utilizada para a elaboração desta carta baseia-se na estimativa da erosão hídrica na área de
estudo, realizada através da aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), que se
explicita seguidamente:
A = R x K x LS x C x P
onde:
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−

A: erosão específica [t.ha-1.ano-1];

−

R: fator de erosividade da precipitação [MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1];
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−

K: fator de erodibilidade do solo [t.h. MJ-1.mm-1];

−

LS: fator fisiográfico [-];

−

C: fator de técnica cultural [-];

−

P: fator de prática de conservação [-].

Convém, no entanto, salientar que esta metodologia apresenta diversas limitações como o
modelo de descrição do fenómeno da erosão hídrica, em particular em áreas onde escasseiam
os dados experimentais para a sua aplicação, como é o caso de Portugal.
Neste contexto, os valores de perda de solo obtidos não devem ser considerados tanto pelo seu
valor absoluto, mas antes como um índice do grau de erosão potencial, permitindo discriminar
áreas sujeitas a diferentes intensidades dos processos erosivos e, consequentemente, a
diferentes níveis de perda de solo.
A aplicação da EUPS incluiu a metodologia desenvolvida com base no cálculo da erosão hídrica
a unidades homogéneas e condições de referência na região de Entre Douro e Minho realizado
por Constantino e Coutinho (2001).

6.4.2 FATOR DE EROSIVIDADE DA PRECIPITAÇÃO – R
O fator R na equação da perda de solo, proposto por Wishmeier & Smith (1958), foi definido
como um índice numérico que expressa a capacidade da chuva de erodir o solo de um terreno
sem cobertura. A erosividade expressa, assim, o potencial da água da chuva para desagregar o
solo e transportá-lo por meio do escoamento superficial subsequente.
Para a estimativa da erosividade da precipitação foi considerado o valor médio da precipitação
anual (P) da estação climatológica de Fonte Longa, servindo este valor como base à aplicação da
equação proposta pela Agroconsultores (2001) para a região do Minho e Douro Litoral:
R = 1,35 x P – 390,6
em que, P representa a precipitação média anual (mm).
A precipitação média anual na área em estudo estimada (item 2.3.2 do descritor Clima) foi de
405,9 mm.
De acordo com a estimativa da precipitação média anual na área em estudo, obteve-se um fator
R equivalente a 157,4 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1.
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6.4.3 FATOR DE ERODIBILIDADE DO SOLO – K
As características físico-químicas do solo e as suas inter-relações têm um efeito variado nos
valores da erodibilidade.
O fator de erodibilidade dos solos (K) da EUPS foi desenvolvido para talhões experimentais nos
quais as características físicas e químicas dos solos são facilmente analisadas, bem como as suas
alterações ao longo do tempo. Quando se pretende avaliar a erodibilidade do solo em áreas
mais vastas do território é necessário utilizar informação mais generalizada, recorrendo a
cartografia de solos com as unidades pedológicas devidamente caracterizadas.
Para os valores do fator de erodibilidade do solo foram adotados os valores do sistema métrico
definidos em Pimenta (1998), para cada unidade pedológica existente na área de estudo
(Quadro 6.12).
Quadro 6.12 – Erodibilidade dos solos para as unidades pedológicas representadas no sistema de
classificação adotado no SROA, em unidades métricas. Fonte: Pimenta, 1998.
Unidade Pedológica

K (métricas)

A

0,38

Al

0,17

Pg

0,10

Pgn

0,23

Sb

0,35

Sbl

0,42

6.4.4 FATOR FISIOGRÁFICO – LS
O fator LS é calculado pelas seguintes equações:
m

  
LS = 
  (10 ,8  sin  + 0 ,03 ) se declive  9%
 22 ,1 
m

  
L S = 
  (16,8  sin  − 0,5) se declive > 9%
 22,1 
onde:
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−

: comprimento da encosta (m);

−

: ângulo da encosta (º);

−

m: coeficiente que toma os seguintes valores, consoante o declive da encosta
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• m = 0,5 para declives  5,0 %;
• m = 0,4 para declives  3,0 % e < 5,0 %;
• m = 0,3 para declives  1,0 % e < 3,0 %;
• m = 0,2 para declives < 1,0 %.
Para o cálculo do fator LS foi necessário obter previamente o Modelo Digital de Terreno (MDT),
com uma resolução de 25 x 25 m, recorrendo ainda a software e tecnologias de análise espacial
em SIG. O comprimento da encosta e o ângulo da encosta, assim como os declives em
percentagem, foram determinados a partir do MDT.
Obteve-se, desta forma, um LS final que varia entre de 0 e 28,2, apresentando uma média em
toda a área de estudo de 2,7 (Figura 6.2).

Figura 6.2 – Representação espacial dos valores de LS calculados para a área de estudo.

6.4.5 FATORES C E P
O fator de cultura C, assim como os restantes fatores da EUPS, foi derivado em talhões
experimentais e baseados em determinadas condições iniciais. Deve ser calculado com
pormenor, tendo em consideração a cultura do terreno e a sua variação ao longo do tempo
(rotações culturais) e as práticas agrícolas no que se refere a máquinas utilizadas para cada
operação e em que altura do ano são efetuadas, verificando este cálculo com a distribuição do
fator da erosividade da precipitação ao longo do ano.
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No entanto, quando consideradas grandes áreas do território torna-se necessário fazer algumas
simplificações para definição dos valores do fator de cultura C a atribuir a cada tipo de ocupação
do solo. Assim, atribuiu-se para cada tipo de ocupação existente na área de estudo um valor do
fator de cultura (Pimenta, 1999) (Quadro 6.13):
Quadro 6.13 – Classes de ocupação do solo e respetivos valores do fator de cultura C. Fonte:
Pimenta, 1999.
Unidade Pedológica

Fator C

Áreas urbanas e artificializadas

0,01

Culturas temporárias e pastagens

0,2

Florestas de carvalhos

0,1

Florestas de castanheiro

0,1

Florestas de pinheiro bravo

0,05

Linhas de água e vegetação ripícola

0,005

Matos

0,02

Olivais

0,1

Outros povoamentos florestais

0,1

Pomares

0,05

Vinhas

0,2

Relativamente ao fator de práticas de conservação P, este tem em conta as práticas de
conservação do solo, tais como os cultivos em curva de nível, em faixas ou em terraços. Para
este fator foi considerado que a prática de conservação mais utilizada na área de estudo é o
cultivo em faixas e verificou-se, ainda, a inclinação média da superfície desta área, tendo-se
obtido um valor de 11%.
Desta forma, e de acordo com Lencastre e Franco (2006), o valor de P obtido foi de 0,3 (Quadro
6.14):
Quadro 6.14 – Valores do fator de práticas de conservação do solo. Fonte: Lencastre e Franco, 2006.
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Práticas de conservação do solo

Inclinação da superfície
(%)

Culturas em curvas de nível

Culturas em faixas

Culturas em terraços

2–7

0,50

0,25

0,10

8 – 12

0,60

0,30

0,12

13 – 18

0,80

0,40

0,16

19 – 24

0,90

0,45

0,18
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6.4.6 RESULTADOS DAS ESTIMATIVAS DE EROSÃO HÍDRICA
De modo a facilitar a leitura do DESENHO 10, os valores obtidos foram classificados em quatro
classes:
−

Baixa: 0 a 2 t.ha-1.ano-1;

−

Média: 2 a 5 t. ha-1.ano-1;

−

Alta: 5 a 20 t. ha-1.ano-1;

−

Muito alta: > 20 t. ha-1.ano-1.

No Quadro 6.15 apresenta-se a estimativa da erosão potencial pela chuva para a área de estudo
total.
Quadro 6.15 – Representação das classes de erosão potencial na área de estudo.

Classes

Área

Erosão (t.ha-1.ano-1)
(ha)

%

1 Baixa

<2

1098,8

72,4

2 Média

]2 – 5]

290,1

19,1

3 Alta

]5 – 20]

123,6

8,1

> 20

6,6

0,4

1518,2

100

4 Muito alta
Total

Em análise aos resultados apresentados no quadro anterior, constata-se que a maior parte da
área, cerca de 72%, apresenta valores de erosão específica abaixo de 2 t.ha-1.ano-1 e cerca de
20% entre 2 e 5 t.ha-1.ano-1. Naturalmente, os restantes 8% da área apresentam um valor de
erosão específica alta ou muito alta.
No Quadro 6.16 apresenta-se a estimativa da erosão especificamente na área definida para o
bloco de rega, agrupada pelas quatro classes de erosão utilizadas acima.
Quadro 6.16 – Representação das classes de erosão potencial no bloco de rega.

Classes

Área

Erosão (t.ha-1.ano-1)
(ha)

%

1 Baixa

<2

306,8

65,1

2 Média

]2 – 5]

122,4

26,0

3 Alta

]5 – 20]

40,6

8,6

> 20

1,2

0,3

471

100

4 Muito alta
Total
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De acordo com os resultados obtidos no quadro anterior, e comparando os dois cenários,
constata-se que o bloco de rega apresenta valores análogos aos estimados para a área de
estudo, no que diz respeito à percentagem de cada uma das classes de erosão.
Desta forma é possível afirmar que o bloco de rega da Veiga apresenta maioritariamente uma
erosão potencial abaixo das 2 t.ha-1.ano-1 (65%). Nesta área, a erosão potencial classificada
como muito alta é praticamente nula.

6.5 GRAU DE SALINIZAÇÃO E ALCALINIZAÇÃO DOS SOLOS
6.5.1 DEFINIÇÃO DE SOLOS ALCALINOS E ALCALINIZADOS
A salinidade e alcalinidade dos solos estão associadas à presença de iões inorgânicos solúveis na
solução do solo, nomeadamente, Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Cl-, SO42-, HCO3- e CO32-.
Os solos alcalinizados têm um elevado teor de sódio adsorvido e os solos salinos têm um elevado
teor de sais solúveis e fraca proporção de sódio de troca. Os solos são considerados salinos e/ou
alcalinizados (ou sódicos) quando ocorre uma acumulação de sais tal, que estes interferem com
o crescimento da maioria das culturas e afetam adversamente a estrutura dos solos.
Nos solos alcalinizados não-salinos, os coloides encontram-se no estado disperso devido à
elevada proporção de sódio adsorvido, originando solos muito plásticos quando molhados. Estes
solos, quando secos, são bastante impermeáveis e difíceis de lavrar. Os solos alcalinizados
salinos têm condições físicas mais favoráveis que os alcalinizados não-salinos, devido à ação
floculante de eletrólitos (sais livres, como NaCI), os quais contrariam a ação dispersante dos
coloides do solo, derivada do sódio adsorvido.
Para a quantificação do grau de salinização e alcalinização dos solos utilizam-se, geralmente,
dois parâmetros para avaliar a resposta das plantas e o comportamento de um solo em relação
à salinidade e alcalinização:
−

a percentagem de sódio adsorvido no complexo de troca no solo, ou Exchange Sodium
Percentage (ESP), que é um indicador que permite avaliar o grau de alcalinização dos
solos, uma vez que mede o teor em Na+ de troca. A ESP é obtida pela seguinte equação,
com as concentrações dos catiões em meq/cm3:

ESP =
−

Na +
x100
2+
2+
+
+)
 (Ca , Mg , K , Na

a Condutividade Elétrica (CE) do solo é uma expressão numérica da facilidade com que
uma solução aquosa transporta a corrente elétrica, a qual está geralmente associada ao
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teor de sais solúveis; a CE mede-se em mS/cm num extrato saturado do solo, a 25°C, e
permite quantificar o grau de salinização dos solos.
Elevados valores de ESP indicam solos alcalinizados e, consequentemente, muito sensíveis a
uma água de rega com elevado teor em sódio (água de má qualidade). A suscetibilidade dos
solos à alcalinização será medida pela suscetibilidade dos solos a serem regados com água de
menor qualidade, ou seja, água com um elevado teor em sódio.
Em termos da estrutura do solo, os riscos de alcalinização devido a um ESP elevado podem ser
contrabalançados com um elevado CE. No entanto, do ponto de vista das plantas, uma CE
elevada implica riscos de redução de produtividade e de mortalidade. Assim, o equilíbrio entre
ESP e CE dos solos, de modo a não apresentar riscos nem para as propriedades do solo nem para
as plantas, é relativamente restrito.

6.5.2 CARACTERIZAÇÃO DO GRAU DE SALINIZAÇÃO E ALCALINIZAÇÃO DOS SOLOS
Com base nos valores de ESP e CE podem caracterizar-se 6 grupos de solos (Quadro 6.17).
Quadro 6.17 – Grau de Salinização e Alcalinização dos Solos.
Grau
ESP ≤ 5%
5% < ESP ≤ 15%
ESP > 15%

CE ≤ 4 mS/cm

CE > 4 mS/cm

Solo normal

Solo salino

Solo com risco de alcalinização não-salino Solo com risco de alcalinização salino
Solo sódico ou alcalinizado não-salino

Solo sódico ou alcalinizado salino

O critério para a seleção do valor crítico de CE igual a 4 mS/cm baseia-se nos efeitos negativos
que o sal pode ter na maioria das culturas agrícolas.
A utilização de ESP igual a 15% como valor crítico da alcalinização dos solos é um valor arbitrário,
uma vez que não se observam alterações bruscas nas propriedades dos solos à medida que o
grau de saturação do complexo de troca em Na+ aumenta. No entanto, este valor de 15% tem
sido adotado por diversos autores, inclusivamente pelo U.S. Salinity Laboratory, pelo que foi
também o valor crítico adotado no presente estudo. De acordo com Sequeira (2000), solos com
ESP superior a 5% começam a apresentar problemas de alcalinização, os quais se tornam graves
para valores de ESP superiores a 15%.
Com base nos valores críticos de CE e ESP, agruparam-se os solos em 4 classes por ordem
decrescente de dificuldade em recuperar os solos para a agricultura. Assim, quanto maior a
classe de valor, mais ajustados estão os solos para a agricultura, e quanto menor o valor, mais
complicado se torna adaptar ou recuperar os solos para a agricultura. As classes que
caracterizam o grau de salinização e alcalinização dos solos são:
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−

Classe 1: Solos Alcalinizados não-salinos (ESP ≥ 15 % e CE ≤ 4 mS/cm): são solos com
elevada dispersão de coloides, sendo difíceis de trabalhar; quando molhados são
plásticos dificultando o trabalho das máquinas agrícolas que tendem a "afundar-se" no
solo; quando secos são muito duros e compactos;

−

Classe 2: Solos Alcalinizados salinos ou com risco de alcalinização:
a) Solos Alcalinizados salinos (ESP ≥ 15 % e CE > 4 mS/cm] – a recuperação destes solos
é igual à dos alcalinizados não-salinos, mas as condições físicas destes solos são mais
favoráveis devido à ação floculante de eletrólitos presentes; a salinidade pode afetar
o crescimento vegetal, dependendo das espécies;
b) Solos com Risco de alcalinização (5% < ESP ≤ 15%ESP e CE ≤ 4 mS/cm – solos que têm
tendência para alcalinização se a água de rega for de má qualidade, isto é, muito
mineralizada (grande concentração de sais) e/ ou a drenagem interna for deficiente;
a recuperação destes solos é igual à dos Alcalinizados não-salinos, ou seja recorrendo
a lavagem dos solos;

−

Classe 3: Solos salinos ou com risco de salinização (ESP ≤ 5% e CE > 4 mS/cm): o
problema destes solos reside unicamente nos efeitos que tem no crescimento vegetal,
e a sua recuperação efetua-se pela lavagem com excesso de água de boa qualidade
(água pouco mineralizada);

−

Classe 4 - Solos normais (ESP ≤ 5 % e CE ≤ 4 mS/cm): solos sem problemas estruturais
ou de toxicidade para as plantas, no que respeita à presença de sais solúveis.

Nos solos agrícolas o pH pode elevar-se recorrendo à correção mineral, contribuindo para a
retenção de catiões, como os metais pesados, o alumínio, o ferro, e outras moléculas orgânicas
que compõem os fertilizantes e os pesticidas. A alcalinização do solo ocorre também em algumas
áreas do país, onde os solos são regados com águas alcalinas ou tratados com adubos
alcalinizantes.
Uma vez que não existiam dados disponíveis na área em estudo, 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 (Quadro
6.18). Estes resultados foram facultados pela APA.
Quadro 6.18 – 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

Parâmetro
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Data

Valor
(mS/cm)
0,051

ARH-NORTE

Responsável
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19/05/2014

Valor
(µS/cm)
63

Valor
(mS/cm)
0,063

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

Data

Condutividade de laboratório a 20ºC

Responsável
ARH-NORTE

Verifica-se que os valores de condutividade não ultrapassam o valor crítico de CE igual a
4 mS/cm.

6.6 APTIDÃO DOS SOLOS PARA O REGADIO
6.6.1 CONSIDERAÇÕES
No que se refere à aptidão dos solos para o regadio, considerou-se o Estudo Preliminar de Solos
e Aptidão da Terra do Perímetro de Rega da Veiga, elaborado pelo Instituto Politécnico de
Bragança (IPB), à escala 1:25 000, desenvolvido em fase de Estudo Prévio.
A informação de base para o estudo inclui como fontes principais a Carta dos Solos e da Aptidão
da Terra do NE Portugal (Agroconsultores & Coba, 1991) e a Carta de Uso e Ocupação do Solo
(COS) de Portugal Continental para 2018 (DGT, 2019). A classificação da aptidão da terra seguiu
de perto o esquema de avaliação de terras adotado na fonte (Agroconsultores & Coba, 1991),
que classifica as unidades cartográficas de solo em 4 classes de aptidão (nula, marginal,
moderada e elevada) para 3 usos (agricultura, pastagem melhorada e floresta), sendo levado
em consideração para este estudo apenas o uso agrícola.

6.6.2 APTIDÃO DOS SOLOS NO BLOCO DE REGA
No Quadro 6.19 e na Figura 6.3 apresenta-se a distribuição das áreas das diversas classes de
aptidão da terra para o regadio presentes no bloco de rega.
Quadro 6.19 – Distribuição da aptidão agrícola dos solos no perímetro de rega.
Aptidão do Solo

Área
(ha)

%

0

Sem aptidão agrícola

18,1

3,8

2

Aptidão agrícola moderada

383,7

81,5

3

Aptidão agrícola marginal

69,5

14,7

471

100

Total
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Figura 6.3 – Aptidão dos solos no bloco de rega para o regadio.

A maior parte da área do perímetro de rega corresponde a uma aptidão moderada (81,5%),
sendo a aptidão marginal e nula cerca de 15% e 4% da área, respetivamente. As principais
limitações identificadas nos solos do perímetro de rega da Veiga, transversais a todas as classes
de aptidão, são o risco de erosão potencial e o nível de fertilidade natural ou intrínseca dos solos
(generalizadamente baixo).
Estas limitações serão superáveis pela aplicação de práticas culturais adequadas, relacionadas
tanto com o risco de erosão quanto com a fertilidade do solo. Na verdade, considerou-se a
limitação associada ao risco de erosão como presente na maior parte da área. Por esta via, estáse pois a dar uma indicação clara quanto à necessidade de implementar generalizadamente
coberturas herbáceas nas entrelinhas das plantações, e minimizar a frequência e profundidade
das mobilizações nestas culturas. Indicação no mesmo sentido é dada quanto à fertilidade,
sempre considerada uma limitação natural nestes solos ácidos e pobres em coloides,
entendendo-se como forçosa, num quadro de incremento da produtividade determinado pelo
regadio, a adoção de esquemas de fertilização ajustados à disponibilidade de nutrientes no solo
e aos requisitos de nutrição das plantas.
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7 ECOLOGIA
Neste descritor procura-se privilegiar uma abordagem “ecológica” mais integrada e abrangente,
incidindo na análise das comunidades biológicas existentes em detrimento de uma metodologia
de carácter mais taxonómico, efetuada Grupo a Grupo. Esta abordagem focar-se-á nas
alterações reais que o presente projeto originará no território onde se insere, uma vez que o
mesmo atuará, essencialmente, sobre os biótopos presentes e não diretamente nos taxa
silvestres que deles dependem.
Assim, no presente capítulo considera-se fundamental dar a natural ênfase às espécies mais
características do elenco de biótopos existente, com presença provável ou, preferencialmente,
confirmada, bem como aos taxa existentes com categorias de ameaça mais elevadas.
A metodologia empregue permite uma abordagem mais focada nas comunidades que
efetivamente serão passíveis de sofrer impactes negativos de maior significância e, portanto,
para as quais serão adotadas medidas de mitigação, quando tal se justifique.

7.1 UTM E CARTOGRAMA DO IGEO
Para a caracterização específica dos fatores ambientais faunísticos, além de localizações
geográficas de pontos e/ou segmentos de amostragem, são utilizadas informações bibliográficas
reportadas a UTM e ao Cartograma 1:25 000 (Série M888) do Centro de Informação Geoespacial
do Exército.
As quadrículas UTM resultam da Projeção Universal Transversa de Mercator, sendo utilizadas
como unidade base as quadrículas UTM 10x10 km, que, por exemplo, constituem a Cartografia
de referência do Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa ATLAS, 2018),
Atlas das Aves Nidificantes de Portugal Continental (Equipa ATLAS, 2008), do Atlas dos Anfíbios
e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2008), do Atlas dos Morcegos de Portugal Continental
(Rainho et al., 2013) e do Atlas de Mamíferos de Portugal (Bencatel et al., 2019). A presente área
de estudo fica inserida, basicamente, na Quadrícula TPF46 (Figura 7.1).
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Figura 7.1 – UTM 10x10 km intersetadas pela área de estudo.

No que respeita ao Cartograma, este corresponde à numeração das Cartas Militares de Portugal
Continental à escala 1:25 000. Esta caracterização é relevante essencialmente para os grupos
faunísticos, visto que alguns dos trabalhos de monitorização realizados apresentam os registos
de espécies e/ou de locais de nidificação reportados ao número da Carta Militar da Série M888.
A área em avaliação está incluída nas folhas 121 e 202 (Figura 7.2).
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Figura 7.2 – Identificação das cartas militares que abarcam a área de estudo.

7.2 ÁREAS CLASSIFICADAS PARA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008,
de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para
além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram
a Rede NATURA 2000, considera adicionalmente as áreas classificadas ao abrigo de
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente sítios Ramsar
e áreas da Rede de Reservas da Biosfera.
Neste contexto as Áreas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas14) foram também
consideradas na presente análise, como áreas sensíveis para a Conservação da Natureza.
A análise efetuada revela que a área proposta para a implementação do projeto não interseta
nenhuma destas áreas designadas, à exceção da Reserva da Biosfera – Meseta Ibérica (DESENHO

14

As IBA são definidas pela ONG BirdLife International, existindo em todo o mundo. As IBAs são: Lugares de importância

internacional para a conservação das aves e outra biodiversidade; Reconhecidas mundialmente como instrumentos práticos
para a conservação; Áreas distintas suscetíveis de ação prática de conservação; Identificadas utilizando critérios robustos e
normalizados; Sítios que, em conjunto, fazem parte de uma abordagem integrada mais ampla para a conservação e utilização
sustentável do ambiente natural.
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11). Um maior detalhe sobre esta informação pode ser encontrado no Item 10.5 do Capítulo 10
– Ordenamento do Território.

7.3 METODOLOGIA EX-SITU
7.3.1 ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E FITOSSOCIOLÓGICO
Para o enquadramento biogeográfico da área de estudo, foram consultadas as obras de Costa
et al., (1998), Espírito-Santo, Costa e Lousã (1995a) e Franco (2000). Com recurso a um programa
de processamento de informação geográfica (ArcGis™), a área de estudo foi projetada nos
mapas de referência biogeográfica (Costa et al., 1998; Franco e Afonso, 1998) para verificar qual
a sua localização no contexto nacional e região fitogeográfica.
A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas
características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar
um enquadramento da vegetação pela biogeografia (Alves et al., 1998). Este tipo de estudos
permitem realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e, em conjunto
com a fitossociologia, possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa
dada área ou região.

7.3.2 QUALIDADE ECOLÓGICA DAS LINHAS DE ÁGUA (ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS)
Como mencionado no Item 4.1.3 sempre que possível, será utilizada a informação sobre
qualidade dos elementos biológicos como um indicador sumário na avaliação da saúde dos
ecossistemas aquáticos.
Por outro lado, e sempre que justificado, a caracterização dos elementos biológicos em causa
integrará também aspetos relacionados com a conservação da natureza e da biodiversidade,
sendo dada uma particular atenção aos taxa com estatuto de conservação atribuído em
legislação nacional e internacional.

7.3.3 VEGETAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A componente ecológica é constituída por diversos campos interdependentes, em que o
correspondente à flora, vegetação e habitats pode ser considerado como um dos elementos
base para a caracterização da área de projeto.
Com o objetivo de caracterizar e avaliar a intervenção na área de estudo, foi realizada uma
inventariação de espécies vegetais, incluindo espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras,
Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), a identificação das comunidades
vegetais e a cartografia de habitats. Com base nesta caracterização é possível identificar e avaliar
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os impactes decorrentes da implementação das diferentes componentes do projeto, bem como
propor medidas de minimização e de monitorização adequadas.
O trabalho de caracterização da vegetação é desenvolvido essencialmente, com recurso a
trabalho de campo, contudo as espécies vegetais que não foram identificadas in situ, por
suscitarem dúvidas, foram levadas para laboratório. Em herbário, o material vegetal é
identificado utilizando bibliografia especializada, nomeadamente recorrendo aos trabalhos de
Castroviejo (1986-2007), Franco (1971), Franco (1984), Franco e Afonso (1994; 1998; 2003),
López González (2001) e Marchante et al., (2005).
São identificadas as respetivas espécies vegetais com estatuto biogeográfico (endemismos
lusitânicos e ibéricos) e abrangidas por legislação (Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril
(Convenção CITES); Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro; Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro; Decreto-Lei n.º
254/2009 de 24 de setembro, prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de Dezembro e
Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de setembro).
A informação recolhida in situ é tratada com recurso a bibliografia especializada e permite
efetuar uma classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes são
descritos e caracterizados (Costa et al., 1998) (Espírito-Santo et al., 1995) (Rivas-Martínez et al.,
2002).
Os usos do solo na área de estudo foram igualmente caraterizados no campo (com recurso a
visitas sistemáticas de caracterização do território), tendo sido também cartografada a presença
de habitats naturais e semi-naturais, os quais são classificados de acordo com o Decreto-Lei nº.
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de fevereiro, e
caracterizados de acordo com as comunidades vegetais que albergam (Espírito-Santo et al.,
1995). Deste modo, é avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais (específicas
de determinado biótopo) na área de implementação do projeto, etapa fundamental para a
identificação de áreas sensíveis.

7.3.4 FAUNA
Para o levantamento da fauna potencial da área de estudo, foi desenvolvida pesquisa
bibliográfica dirigida aos seguintes grupos faunísticos: ictiofauna, herpetofauna, avifauna e
mamofauna. Para o efeito, foram consultados diversos documentos bibliográficos, podendo
referir-se como exemplos mais significativos os seguintes:
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Ictiofauna
A gestão de espécies e comunidades piscícolas, nomeadamente em termos de conservação,
deve ser sustentada no conhecimento adquirido em áreas científicas como a ecologia e a
biogeografia. A informação relativa às características ecológicas das espécies/comunidades
piscícolas a gerir, bem como a identificação das suas áreas de distribuição, constituem, pois,
instrumentos de decisão fundamentais na avaliação dos impactes e no estabelecimento de
programas de monitorização
No âmbito do presente EIA foi preliminarmente efetuada uma compilação exaustiva da
informação bibliográfica – de cariz técnico e científico – existente para as associações piscícolas
fluviais da área de estudo, que considera a bacia hidrográfica do rio Douro no geral e para a área
de estudo em particular. Os principais trabalhos consultados foram:
−

Guia dos Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental (Collares-Pereira et
al., 2021);

−

trabalhos para implementação em Portugal da Diretiva Quadro da Água (DQA) –
Qualidade Ecológica dos Sistemas Fluviais – (Instituto da Água, 2004-2006), que se
encontram disponíveis no portal da APA (os dados brutos no caso dos rios enquanto que
relativamente às albufeiras encontram-se no relatório final) (Ferreira et al., 2009);

−

trabalhos efetuados no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro (1995-1998),
realizados para o Instituto da Água;

−

projeto AQUARIPORT: Programa Nacional de Monitorização de Recursos piscícolas e de
Avaliação da Qualidade Ecológica, suportado pela Autoridade Florestal Nacional
(Oliveira et al 2007), tendo os dados sido disponibilizados por esta entidade;

−

trabalhos de revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (e.g., Madeira,
2002; Filipe, 2004);

−

trabalhos de campo associados ao EIA, RECAPE, revisão dos Estudos Complementares
(Elemento 47) e Programa de Monitorização de Qualidade Ecológica da Água (PMQEA)
da fase de construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua que decorreram
entre 2011 e 2017.

Herpetofauna
−

Guia FAPAS Anfíbios e Répteis de Portugal (Ferrand de Almeida et al., 2001);

−

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2008);

−

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) Fonte especificada
inválida.;

−
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Anfíbios e Répteis de Portugal (Maravalhas e Soares, 2017).
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Avifauna
−

Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (Equipa ATLAS, 2008);

−

Aves de Portugal - Ornitologia do território continental (Catry et al., 2010);

−

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) Fonte especificada
inválida.;

−

Situação atual e distribuição das aves noturnas (Strigiformes e Caprimulgiformes) em
Portugal (Lourenço et al., 2014-2015);

−

Atlas das Aves Invernantes e Migradoras (2012-2013) (Equipa ATLAS, 2018).

Mamofauna
−

Morcegos das Áreas Protegidas Portuguesas I (Rainho et al., 1998);

−

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) Fonte especificada
inválida.;

−

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013);

−

Atlas dos Mamíferos de Portugal (Bencatel et al., 2017).

O elenco faunístico foi elaborado tendo em consideração a ocorrência conhecida na
proximidade envolvente da área de estudo - Quadrícula UTM 10x10 km 29TPF46 (Bencatel et
al., 2017), (Rainho et al., 2013); (Loureiro et al., 2008), (Equipa ATLAS, 2018) (Lourenço et al.,
2014-2015) e as classes de usos do solo identificadas na área de estudo.

7.4 METODOLOGIA IN-SITU
7.4.1 COMUNIDADES VEGETAIS TERRESTRES
Para a caracterização da área de estudo, que corresponde à área do projeto acrescida de uma
envolvente (buffer) de 200 m ao redor das infraestruturas, foram efetuados levantamentos em
parcelas selecionadas de modo a representarem os diferentes usos do solo (incluindo habitats
naturais e semi-naturais) em presença.
Os levantamentos foram efetuados utilizando o método da área mínima (quadrados de 25 m 2).
Foram caracterizados os diferentes tipos de comunidades vegetais, inventariadas as espécies
presentes e registadas as suas abundâncias relativas (Kent e Coker, 1992).
Adicionalmente, foram realizados 841 pontos de paragem para caracterização e cartografia dos
usos do solo e habitats (Figura 7.3). Este levantamento ocorreu entre os dias 15 e 17 de
setembro de 2021.
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Figura 7.3 – Pontos de amostragem de flora e fauna.

7.4.2 HERPETOFAUNA
No que diz respeito aos répteis e anfíbios, os levantamentos de campo decorreram nos dias 5 e
6 de junho e 10 de julho de 2021, existindo uma coincidência espacial e temporal com a
amostragem das comunidades de aves e dos mamíferos não voadores. Foram amostradas 23
estações de amostragem, correspondendo a círculos de 250 m de raio centrados nos pontos
apresentados na Figura 7.3.
Adicionalmente, e tendo em consideração as especificidades ecológicas dos taxa deste grupo
faunístico foram efetuados alguns procedimentos específicos, nomeadamente o levantamentos
de pedras e/ou outras estruturas suscetíveis de albergar indivíduos, para além da prospeção em
massas de água com auxílio de camaroeiro para encontrar anfíbios (adultos, larvas, ou posturas),
cágados e/ou cobras de água.
Para cada registo foi recolhida a seguinte informação: espécie, tipo de indício (observação ou
vestígio), registo fotográfico (quando possível) e habitat envolvente.
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7.4.3 AVIFAUNA
Os trabalhos associados à inventariação da composição avifaunística no âmbito do presente
projeto foram desenvolvidos em levantamentos de campo, realizados nos dias 5 e 6 de junho e
10 de julho de 2021.
A inventariação foi desenvolvida com recurso à realização de trajetos pedestres de 10 min de
duração, centrados nos 23 pontos representados, para observação e escuta da comunidade de
aves (ver Figura 7.3). Toda a área de estudo foi ainda percorrida de carro e as
observações/contactos Ad hoc são registadas e consideradas na caracterização do elenco
avifaunístico.
Para cada registo (georreferenciado) foi recolhida a seguinte informação: espécie, tipo de indício
(observação ou escuta) e habitat envolvente.

7.4.4 MAMOFAUNA
Os trabalhos associados à inventariação de mamíferos não voadores, foram desenvolvidos
através de levantamentos de campo, correspondentes aos 23 pontos apresentados para a
herpetofauna e a avifauna, realizados simultaneamente e representados na Figura 7.3.
Para o inventário dos mamíferos foram realizados trajetos pedestres, centrados nos pontos
cartografados, para prospeção de indícios de presença (pegadas, dejetos, fossadas e
escavadelas).
Para cada registo (georreferenciado) é recolhida a seguinte informação: espécie, tipo de indício
(observação ou vestígio), registo fotográfico (se possível) e habitat envolvente.
Quanto aos Quirópteros, foram realizados 12 pontos de amostragem (representados na Figura
7.3), nas noites de 15 e 16 de setembro de 2021.
Cada ponto de amostragem corresponde a uma sessão de 10 min de duração em que se utiliza
o equipamento Echo Meter Touch 2 PRO, da WILDLIFE ACOUSTICS, acoplado a Smartphone
Android para registar em contínuo durante o tempo de amostragem. As sessões, em cada dia,
decorrem durante cerca de três horas, iniciando-se 30 min após o ocaso (Foto 7.1).
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Foto 7.1 – Amostragem de Quirópteros na área de estudo.

Para cada ponto de amostragem, georreferenciado, para além do dia de realização da
amostragem, são ainda registadas as seguintes variáveis: hora de início, velocidade do vento
(escala empírica), nebulosidade (%), temperatura do ar (ºC).
Os pontos de amostragem foram distribuídos pelos diferentes Biótopos em presença, de acordo
com o Quadro 7.1.
Quadro 7.1 – Distribuição dos pontos de amostragem de Quirópteros pelos Biótopos.
Ponto

Data da amostragem

Biótopo

PQ01

15/09/2021

Culturas temporárias e pastagens

PQ02

15/09/2021

Pomares

PQ03

15/09/2021

Florestas de pinheiro bravo

PQ04

15/09/2021

Linhas de água e vegetação ripícola

PQ05

15/09/2021

Áreas urbanas e artificializadas

PQ06

16/09/2021

Áreas urbanas e artificializadas

PQ07

16/09/2021

Culturas permanentes extensivas

PQ08

16/09/2021

Culturas permanentes extensivas

PQ09

16/09/2021

Florestas de pinheiro bravo

PQ10

16/09/2021

Culturas temporárias e pastagens

PQ11

15/09/2021

Pomares

PQ12

16/09/2021

Linhas de água e vegetação ripícola

Após recolha das gravações no campo, os ficheiros são analisados em gabinete. Assim, numa
primeira fase, com recurso ao programa Batsound 4.4 da PETTERSSON ELEKTRONICK AB, são
selecionadas as sequências com quirópteros presentes nas gravações contínuas, considerandose como sequência a presença de pelo menos dois pulsos de um mesmo indivíduo, com um
intervalo máximo de três segundos entre pulsos consecutivos.
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De seguida, as sequências são divididas em porções de cinco segundos, através do programa
Kaleidoscope PRO 5.4.2 da WILDLIFE ACOUSTICS, sendo todas elas selecionadas para posterior
análise e identificação da(s) espécie(s) presente(s).
A análise dos registos sonoros dos morcegos detetados é efetuada de forma semiautomática
através da utilização de um programa desenvolvido pela Plecotus – Estudos Ambientais Unip.
Lda (Silva et al., 2014) e sempre que necessário, de forma manual/tradicional com recurso ao
programa de análise de sons Batsound Pro – Sound Analysis, da PETTERSSON ELEKTRONIK AB.
No programa de análise semiautomática são retirados 19 parâmetros caracterizadores dos
pulsos (16 parâmetros espectrais, 3 parâmetros temporais). Posteriormente é efetuada uma
comparação probabilística (Redes Neuronais Artificiais) entre esses parâmetros e uma base de
dados de referência, de acordo com o modelo proposto por Silva et al. (2013). As Redes
Neuronais Artificiais atribuem aos pulsos uma espécie ou grupo de espécies, com uma
probabilidade de certeza associada. Os resultados do modelo de classificação apresentam uma
sensibilidade média de 95% e um erro médio de 4%. Só são consideradas como corretas as
classificações do modelo com uma probabilidade superior a 70%.
Todas as identificações produzidas pelo modelo são revistas, utilizando-se como referência os
trabalhos de Barataud (2020), Barlow e Jones (1997a; 1997b), Pfalzer e Kusch (2003), Rainho et
al. (2011), Russ (1999; 2002), Russo e Jones (1999) e Zingg (1990).
As gravações que o modelo não consegue analisar, com identificações consideradas erradas pelo
revisor ou com uma probabilidade inferior a 70%, são então analisadas por métodos
manuais/tradicionais. Nestes casos, na identificação das espécies tem-se em conta as seguintes
variáveis sonoras:
−

tipo de frequência – frequência modulada (FM – pulsos de curta duração em que há
uma rápida variação de frequência ao longo do tempo), frequência quase constante
(QCF – pulsos que mantêm a frequência quase constante ao longo do tempo) ou
combinações das duas (FM-CF ou CF-FM – pulsos que apresentam porções com variação
brusca de frequência, seguidos ou antecedidos de poções de frequência quase
constante ao longo do tempo);

−

frequência de máxima energia (FmaxE, kHz) – frequência emitida com maior
intensidade;

−

gama de frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência máxima (Fmax) e a
frequência mínima (Fmin);

−

duração do pulso (Δtp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso;

−

intervalo entre pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início
do pulso seguinte;

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

119

−

taxa de repetição (TR, Hz) – taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT).

7.5 CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES INVENTARIADAS NA ÁREA DE ESTUDO
7.5.1 ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E FITOSSOCIOLÓGICO
A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas
características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar
um enquadramento da vegetação pela biogeografia (Alves et al., 1998). Este tipo de estudos
permite realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e, em conjunto com
a fitossociologia, possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada
área ou região.
De acordo com Franco (2000), Portugal Continental subdivide-se em três zonas fitogeográficas:
Norte, Centro e Sul. A área de estudo localiza-se na zona Norte, que é subdividida
fundamentalmente numa zona Noroeste e noutra Nordeste, distintas pela aridez, maior na zona
Nordeste. O Noroeste está dividido entre Noroeste Ocidental e Noroeste Montanhoso enquanto
que o Nordeste está subdividido em Terra Fria, Terra Quente, Nordeste Ultrabásico e Nordeste
Leonês. Estas divisões espelham as diferenças em altitude e em tipos de solo existentes na
região, dando origem a uma flora muito variada.
Fitogeograficamente, a área de projeto pertence à Terra Quente.
As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o
Sector e o Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar
no Reino Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica.
A área de estudo encontra-se na Região Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos
fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que caracterizam bosques e
matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e persistentes, sendo constituídos
por espécies de carvalhos (Quercus suber – sobreiro, Quercus rotundifolia – azinheira, Quercus
coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro
(Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. oleoides), o
sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o aderno-de-folhas-largas (Phillyrea angustifolia),
entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos intervencionados são
compostos por nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem PistacioRhamanetalia alaterni), compostos por espécies de Olea spp., de Pistacia spp., de Rhamnus spp.,
de Myrtus spp., de Asparagus spp., entre outras (Costa et al., 1998).
A Região Mediterrânica abrange quatro províncias, estando a área de estudo incluída na
Província Carpetano-Ibérico-Leonesa (Costa et al., 1998). Este território caracteriza-se pela
presença de diversos taxa e agrupamentos vegetais específicos, bem como de domínios
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climáticos próprios. Da vegetação desta unidade podem destacar-se: os carvalhais de Quercus
pyrenaica da sub-aliança Quercenion pyrenaicae (Holco mollis-Quercetum pyrenaicae e Genisto
falcatae-Quercetum pyrenaicae), os sobreirais do Quercion broteroi, os azinhais do Genisto
hystricis-Quercetum rotundifoliae, os giestais do Genistion polygaliphylla e os estevais do Cistion
laurifoliae (Costa et al., 1998).
As unidades biogeográficas seguintes são o Sector e o Superdistrito, que, no caso da área de
estudo, correspondem ao Sector Lusitano-Duriense e ao Superdistrito de Miranda-BornesAnsiães.
O Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães engloba parte do planalto de Miranda e do planalto
de Ansiães, as serras de Reboredo, Mogadouro, Variz e Bornes assim como parte das bacias do
Angueira, Maçãs e Sabor. Nesta zona dominam os xistos e os granitos, mas também existem
zonas de rochas básicas e ultrabásicas. A série climatófila do Rusco aculeati-Querceto suberis é
a dominante na região, havendo nas elevações supramediterrânicas urzais Genistello tridentatiEricetum aragonensis e bosques de azinheira nas rochas básicas, xistos verdes e ultrabásicos
(Costa et al., 1998).

7.5.2 ELENCO FLORÍSTICO E ESPÉCIES RELAPE
Os dados recolhidos no campo permitiram identificar na área de estudo 178 taxa (espécies,
subespécies e variedades) vegetais, distribuídos por 142 géneros e 54 famílias (ANEXO 02). Da
análise do elenco, verificou-se que as famílias Poaceae, Fabaceae e Asteraceae, se destacam
com 28, 17 e 16 taxa respetivamente. Com menor presença, mas com alguma
representatividade destacam-se as famílias Brassicaceae, Cistaceae (6 taxa), Fagaceae,
Caryophyllaceae, Rosaceae e Polygonaceae (5 taxa). As 9 famílias referidas anteriormente
representam 51 % do total das espécies inventariadas (Figura 7.4).
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Figura 7.4 – Representação do número de taxa florísticos por família, sendo apenas consideradas as
famílias representadas por mais de 4 espécies ou géneros.

Na área de estudo, foram identificadas 6 espécies RELAPE, constituindo cerca de 3% da
totalidade de espécies inventariadas (Figura 7.5).

Figura 7.5 – Representação das espécies RELAPE em relação ao número total de taxa inventariados.

Entre as espécies RELAPE enquadram-se 2 arbóreas, 2 arbustivas e 2 herbáceas:
−

Quercus rotundifolia (azinheira): Espécie característica dos bosques climácicos
mediterrânicos que está particularmente bem adaptada a meios secos e agrestes do
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interior de Portugal. Esta espécie encontra-se protegida ao abrigo da legislação nacional,
nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 254/2009 de 24 de setembro;
−

Quercus suber (sobreiro): Espécie protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 254/2009 de
24 de setembro e que se distribui pelas regiões do Algarve, do Alto Alentejo, do Baixo
Alentejo, da Beira AIta, da Beira Baixa, da Beira Litoral, do Douro Litoral, da Estremadura,
do Minho, do Ribatejo e de Trás-os-Montes. Forma bosques, por vezes de extensões
consideráveis, em substrato silicioso, preferentemente solto e permeável e em zonas
frescas e abrigadas;

−

Ruscus aculeatus (Gilbardeira): Planta arbustiva incluída no Anexo V da Diretiva
Habitats. Segundo a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto
et al.., 2020) possui um estatuto de pouco preocupante (LC). Tem entre 30 a 80cm e no
inverno forma bagas características de cor vermelha. Encontra-se por todo o país no
subcoberto de bosques e matos;

− Cytisus multiflorus (Giesta-branca): Leguminosa arbustiva endémica da Península
Ibérica, presente sobretudo no interior Centro e Norte do país. Espécie dominante em
giestais, ocorrendo predominantemente em solos pobres e derivados de granitos;
−

Digitalis thapsi (Dedaleira-amarela): Herbácea perene cujas flores, de cor púrpura ou
amarelada, estão dispostas em cacho, o que explica o seu nome comum de dedaleira. É
endémica da Península Ibérica, onde ocorre em solos ácidos graníticos, muito comum
no Sistema Central. Em Portugal ocorre em especial na Serra da Estrela;

−

Thymus mastichina subsp mastichina (Bela-luz): Subespécie de Thymus mastichina
endémica da Península Ibérica. É uma herbácea perene que pode ser encontrada em
clareiras de matos xerofílicos, bermas e taludes de estradas, campos de cultivo
abandonados, pinhais, sobreirais, zonas pedregosas e afloramentos rochosos.

Foram também identificadas na área espécies exóticas invasoras. As espécies invasoras podem
ser autóctones ou alóctones. No primeiro caso são espécies originais da área onde ocorrem, no
segundo caso são originárias de áreas biogeográficas e a sua presença em determinada área
resulta, quase sempre, da introdução voluntária ou involuntária por parte do Homem. Algumas
dessas espécies adaptam-se às condições existentes, crescendo e propagando-se de forma
incontrolável no território, pelo que passam a ser designadas de espécies alóctones de carácter
invasivo. Na área de estudo foram inventariadas 4 espécies exóticas: Acacia dealbata, Arundo
donax, Eucaliptus globulus, Rhus coriaria (correspondendo a cerca de 2% da flora total
inventariada) elencadas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro. Entre estas,
A dealbata e A. donax e R. coriaria encontram-se incluídas no Anexo I do Decreto-Lei nº 92/2019
de 10 julho (espécies introduzidas em Portugal Continental – Invasoras) (Marchante et al. 2014).
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Apresentam-se de seguida as espécies exóticas invasoras e não invasoras identificadas:
−

Acacia dealbata (mimosa) – Invasora: planta originária da do Sudeste da Austrália e da
Tasmânia, que foi introduzida em Portugal para fins ornamentais e com o a função de
resolver alguns problemas de erosão. Devido à sua elevada capacidade propagativa esta
espécie coloniza rapidamente os habitats onde ocorre. Na área de estudo foi
referenciada em vários núcleos dispersos um pouco por toda a área;

−

Arundo donax (cana) – Invasora: é uma espécie oriunda da parte oriental da Europa,
Ásia temperada e tropical. Trata se de uma planta listada como exótica e atualmente
considerada invasora ao abrigo da legislação de Na área ocorre pontualmente;

−

Rhus coriaria (sumagre) – Invasora: planta arbustiva originária introduzida em Portugal
com a finalidade de ser utilizada no curtume de peles, no entanto tornou-se invasora
devido à sua capacidade de propagação em determinados habitats. Na área está
presente de forma dispersa em zonas mais ruderalizadas, embora não represente
especial preocupação.

−

Eucaliptus globulus (eucalipto) – Não Invasora: é uma espécie, com interesse florestal,
originária da do Sudeste da Austrália e da Tasmânia. Na área ocorrem algumas áreas de
eucaliptal, assim como eucaliptos dispersos.

7.5.3 ELENCO FAUNÍSTICO
A nível faunístico identificaram-se 176 espécies potenciais de vertebrados terrestres (13
anfíbios, 20 répteis, 98 aves e 34 mamíferos). A pesquisa bibliográfica permitiu também
identificar 11 espécies piscícolas de existência potencial na área de estudo. Os levantamentos
de campo permitiram confirmar a ocorrência de 112 espécies (2 anfíbios, 7 répteis, 82 aves e 21
mamíferos).
Considerando os estatutos de conservação, 25 espécies de vertebrados terrestres ameaçadas
estão elencadas para a área de estudo: 2 classificadas como “Criticamente em Perigo” (CR):
Chasco-preto (Oenanthe leucura) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii); 5 classificadas como
“Em Perigo” (EN): o lobo (Canis lupus), Águia-de-bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador
(Circus pygargus), Abutre-do-egipto (Neophron percnopterus) e o Morcego de Bechstein (Myotis
bechsteinii); 18 classificadas como “Vulneráveis” (VU): Cágado-mediterrânico (Mauremys
leprosa), Víbora-cornuda (Vipera latastei), Açor (Accipiter gentilis), Bútio-vespeiro (Pernis
apivorus), Noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeus), Rola-brava (Streptopelia turtur), Cucorabilongo (Clamator glandarius), Picanço-real (Lanius meridionalis), Chasco-ruivo (Oenanthe
hispanica),

Toupeira-de-água

(Galemys

pyrenaicus),

Morcego-de-ferradura-grande

(Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros),
Morcego-rato-grande (Myotis myotis), Morcego-de-franja (Myotis nattereri), Morcego-de-
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franja do Sul (Myotis escalerai), Morcego-arborícola-gigante (Nyctalus lasiopterus), Morcegode-peluche (Miniopterus schreibersii) e o Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae).
Nos levantamentos de campo confirmou-se na área de estudo a presença de 2 espécies “Em
Perigo”:

Tartaranhão-caçador e o Morcego de Bechstein; e 8 espécies com estatuto

“Vulnerável”: Cágado-mediterrânico, Noitibó-da-europa, Rola-brava, Picanço-real, Chascoruivo, Morcego-de-franja do Sul, Morcego-arborícola-gigante e o Morcego-de-peluche.
Quanto à ictiofauna, apenas 1 espécie potencial apresenta um estatuto de conservação
desfavorável, o Bordalo (Squalius alburnoides), classificada como “Vulnerável” (VU). Foi ainda
identificada a possibilidade de existirem 8 espécies exóticas (ver ANEXO 03).
O enquadramento legal de proteção nacional e comunitário do elenco de vertebrados, dado
para a área de estudo, é apresentado no Quadro 7.2.
Quadro 7.2 – Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo.
Número de espécies por classe
Enquadramento Legal
Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Peixes

Convenção CITES
Anexo A

–

–

1

–

–

Anexo I A

–

–

–

1

–

Anexo II A

–

–

16

1

–

Anexo C

–

–

1

–

–

Anexo D

–

–

–

1

–

Convenção de Bona
Anexo I

–

–

–

–

–

Anexo II

–

–

37

23

–

Convenção de Berna
Anexo II

6

8

70

27

–

Anexo III

5

12

18

4

3

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005,
de 24/02)
Anexo A-I

–

–

13

–

–

Anexo B-II

–

2

–

13

2

Anexo B-IV

6

5

–

27

–

Anexo B-V

1

–

–

1

1

Anexo D

–

–

10

1

–
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Além do enquadramento legal descrito no quadro anterior, importa referir o Plano de Ação para
a Conservação do Lobo-Ibérico (Canis lupus signatus) em Portugal (PACLobo) publicado em
Diário da República pelo Despacho n.º 9727/2017 de 31 de outubro de 2017.
Os objetivos do plano consistem em:
a) garantir as condições favoráveis à conservação do lobo potenciando a sua coexistência
com a presença e atividade humana;
b) aumentar o conhecimento técnico-científico sobre o lobo-ibérico e suas presas;
c) promover a comunicação, a sensibilização e o envolvimento em prol da conservação do
lobo;
d) promover a articulação de medidas de política.
Entre os objetivos elencados considera-se que o projeto não deverá se sobrepor a qualquer um
deles. Conforme se verifica na Figura 7.6 a área de estudo não interseta alcateias confirmadas
(sendo a mais próxima a de Alijó), áreas de presença regular ou irregular do lobo. Considerando
também que a albufeira irá inundar maioritariamente áreas de culturas temporárias e
pastagens, importa referir que este não é considerado um biótopo particularmente favorável ao
lobo. Deste modo, confirma-se que projeto não é incompatível com o apresentado no PACLobo.
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Figura 7.6 – Distribuição de lobo, na envolvente da área de estudo (dados do geocatálogo do ICNF).

Nos itens seguintes serão associadas diferentes espécies faunísticas aos diferentes biótopos e
habitats presentes (ver ANEXO 02).

7.5.4 ÁREAS URBANAS E ARTIFICIALIZADAS
Este biótopo corresponde a núcleos de edificações dispersos pela área de estudo,
particularmente nas localidades de Marzagão, Selores, Lavandeira, Beira Grande e Seixo de
Ansiães. Nestes núcleos estão incluídos tanto edificações residenciais como edificações de apoio
à atividade rural (Foto 7.2).
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Foto 7.2 – Áreas urbanas e artificializadas na área de estudo.

No Quadro 7.3 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
Quadro 7.3 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo áreas urbanas e artificializadas.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Aves
Apus pallidus

Andorinhão-pálido

P

29TPF46

LC

LC

Apus apus

Andorinhão-preto

C

29TPF46

LC

LC

Columba livia

Pombo-das-rochas

P

29TPF46

DD

LC

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

C

29TPF46

LC

LC

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

C

29TPF46

LC

LC

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

C

29TPF46

LC

LC

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

C

29TPF46

LC

LC

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

C

29TPF46

LC

LC

Passer domesticus

Pardal-comum

C

29TPF46

LC

LC

Passer hispaniolensis

Pardal-espanhol

P

29TPF46

LC

LC

Chloris chloris

Verdilhão

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

CR

LC

C

29TPF46

DD

LC

Mamíferos
Myotis blythii
Nyctalus noctula
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Morcego-rato-pequeno
Morcego-arborícolagrande
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Estatuto de
Nome científico

Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus

Nome vulgar

Morcego-hortelão
Morcego-orelhudocinzento

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

NT

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente

7.5.5 CULTURAS TEMPORÁRIAS E PASTAGENS
Este biótopo está representado por parcelas agrícolas exploradas em rotações tradicionais (Foto
7.3). Estão englobados neste uso do solo pousios, terrenos lavrados, restolho de cereal, pastos
e prados naturais. Esta classe é caracterizada pela ausência dos estratos arbóreo e arbustivo e
dominância do estrato herbáceo.
As famílias Asteraceae, Brassicaceae e Poaceae representam uma parte significativa das
espécies associadas a este biótopo. Mais especificamente foram identificadas espécies como a
aveia-de-rosário (Arrhenatherum elatius), o bromo-cevada (Bromus hordeus), a serradela
(Ornithopus compressus), a serralha (Sonchus tenerrimus) e o trevo-amarelo (Trifolium
campestre).

Foto 7.3 – Culturas temporárias e pastagens na área de estudo.

Quanto à ocorrência de anfíbios neste biótopo, esta encontra-se intimamente ligada à
proximidade a linhas de água. Este biótopo geralmente representa um importante local de
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alimentação para répteis, face à disponibilidade alimentar (e.g. pequenos roedores, e
invertebrados) que nestes pode ocorrer.
A comunidade avifaunística associada a este biótopo é dominada por passeriformes, que
utilizam estas áreas em busca de alimento, mas também por rapinas que caçam frequentemente
nestas áreas, as quais também utilizam este locais como áreas de nidificação, como no caso do
Tartaranhão-caçador, espécie ameaçada (Em Perigo), confirmada nos levantamentos de campo
(Foto 7.4).

Foto 7.4 – Tartaranhão-caçador fotografado no decurso dos trabalhos de campo.

A comunidade de mamíferos destas áreas é sobretudo dominada por espécies de pequeno
porte, principalmente roedores. Estas espécies usam também os muros de pedra que servem
de limite às parcelas como abrigo. No entanto, poderão também ocorrer algumas espécies de
médio ou grande porte, que usam estes locais como áreas de alimentação, tais como a raposa
ou o javali.
No Quadro 7.4 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
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Quadro 7.4 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo culturas temporárias e
pastagens.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN 2020

Anfíbios
Discoglossus galganoi

Rã-de-focinhopontiagudo

P

29TPF46

NT

LC

Pelobates cultripes

Sapo-de-unha-negra

P

29TPF46

LC

NT

Bufo bufo

Sapo-comum

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-corredor

P

29TPF46

LC

LC

Hyla arborea

Rela

C

29TPF46

LC

LC

Hyla molleri

Rela ibérica

P

29TPF46

NA

NA

Rana ibérica

Rã-ibérica

P

29TPF46

LC

NT

Pelophylax perezi

Rã-verde

C

29TPF46

LC

LC

Bufo calamita /
Epidalea calamita

Répteis
Anguis fragilis

Licranço

P

29TPF46

LC

LC

Tarentola mauritanica

Osga-comum

P

29TPF46

LC

LC

Blanus cinereus

Cobra-cega

P

29TPF46

LC

LC

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

Cobra-de-ferradura

P

29TPF46

LC

LC

Cobra-rateira

C

LC

LC

Cobra-de-capuz

P

29TPF46

LC

LC

Chalcides striatus

Cobra-de-pernastridáctila

Coluber hippocrepis /
Hemorrhois
hippocrepis
Malpolon
monspessulanus
Macroprotodon
cucullatus

29TPF46

Aves
Aquila fasciata

Águia-de-bonelli

P

29TPF46

EN

LC

Gyps fulvus

Grifo

C

29TPF46

NT

LC

Accipiter nisus

Gavião

C

29TPF46

LC

LC

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

C

29TPF46

EN

LC

Milvus migrans

Milhafre-preto

C

29TPF46

LC

LC

Abutre-do-egipto

P

29TPF46

EN

EN

Búteo-vespeiro

P

29TPF46

VU

LC

Neophron
percnopterus
Pernis apivorus
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Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN 2020

Alectoris rufa

Perdiz

C

29TPF46

LC

LC

Coturnix coturnix

Codorniz

C

29TPF46

LC

LC

Streptopelia turtur

Rola-brava

C

29TPF46

LC

VU

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

P

29TPF46

VU

LC

Athene noctua

Mocho-galego

C

29TPF46

LC

LC

Bubo bubo

Bufo-real

P

29TPF46

NT

LC

Upupa epops

Poupa

C

29TPF46

LC

LC

Merops apiaster

Abelharuco

C

29TPF46

LC

LC

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

C

29TPF46

LC

LC

Galerida theklae

Cotovia-escura

C

29TPF46

LC

LC

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

P

29TPF46

LC

LC

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

C

29TPF46

LC

LC

Lanius meridionalis

Picanço-real

C

29TPF46

LC

VU

Lanius senator

Picanço-barreteiro

C

29TPF46

NT

LC

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

C

29TPF46

NT

LC

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

C

29TPF46

NT

LC

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

C

29TPF46

VU

LC

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

C

29TPF46

LC

LC

Pica pica

Pêga-rabuda

C

29TPF46

LC

LC

Corvus corone

Gralha-preta

C

29TPF46

LC

LC

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

C

29TPF46

LC

LC

Serinus serinus

Chamariz

C

29TPF46

LC

LC

Linaria cannabina

Pintarroxo

C

29TPF46

LC

LC

Emberiza calandra

Trigueirão

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

VU

LC

C

29TPF46

DD

LC

Mamíferos
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri

Morcego-de-franja
Morcego-arborícolapequeno

Talpa occidentalis

Toupeira

C

29TPF46

LC

LC

Sus scrofa

Javali

C

29TPF46

LC

LC

Vulpes vulpes

Raposa

C

29TPF46

LC

LC

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente
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7.5.6 FLORESTAS DE PINHEIRO BRAVO (E OUTRAS ESPÉCIES DE PRODUÇÃO)
Este biótopo está representado por pinhais de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) (Foto 7.5), muito
frequentes na área de estudo, formando por vezes mosaico com matos ou outras florestas. Entre
os outros tipos de floresta, destacam-se os povoamentos de eucalipto (Eucalyptus globulus) e
um povoamento de choupo (Populus nigra). Nestes, o subcoberto é maioritariamente ausente,
ocorrendo pontualmente comunidades arbustivas e herbáceas.

Foto 7.5 – Floresta de pinheiro bravo na área de estudo.

A fauna que frequenta este biótopo é, em comparação com as florestas nativas de folhosas,
menos diversa e inclui mais espécies generalistas. As áreas com maior diversidade acabam por
ser as orlas deste biótopo e as zonas em mosaico com matos e menor grau de intervenção
humana.
No Quadro 7.5 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
Quadro 7.5 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo florestas de pinheiro bravo (e
outras espécies de produção).

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM

Estatuto de Conservação

10x10km

Portugal

IUCN 2020

29TPF46

NT

LC

29TPF46

LC

LC

Anfíbios
Discoglossus galganoi

Rã-de-focinhopontiagudo

P
Répteis

Anguis fragilis

Licranço

P
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Nome científico
Macroprotodon
cucullatus

Nome vulgar

Cobra-de-capuz

Ocorrência

P

Quad. UTM

Estatuto de Conservação

10x10km

Portugal

IUCN 2020

29TPF46

LC

LC

Aves
Circaetus gallicus

Águia-cobreira

C

29TPF46

NT

NT

Milvus migrans

Milhafre-preto

C

29TPF46

LC

LC

Pernis apivorus

Búteo-vespeiro

P

29TPF46

VU

LC

Noitibó-da-europa

C

29TPF46

VU

LC

Columba palumbus

Pombo-trocaz

C

29TPF46

LC

LC

Streptopelia decaocto

Rola-turca

C

29TPF46

LC

LC

Strix aluco

Coruja-do-mato

C

29TPF46

LC

LC

Dendrocopos major

Picapau-malhado

C

29TPF46

LC

LC

Picus sharpei

Pica-pau-verde

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NT

LC

C

29TPF46

NT

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Rouxinol-comum

C

29TPF46

LC

LC

Turdus philomelos

Tordo-comum

C

29TPF46

NT/LC

LC

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

C

29TPF46

LC

LC

Lophophanes cristatus

Chapim-de-poupa

C

29TPF46

LC

LC

Periparus ater

Chapim-carvoeiro

C

29TPF46

LC

LC

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

C

29TPF46

LC

LC

Parus major

Chapim-real

C

29TPF46

LC

LC

Certhia brachydactyla

Trepadeira-comum

C

29TPF46

LC

LC

Garrulus glandarius

Gaio

C

29TPF46

LC

LC

Cyanopica cooki

Pêga-azul

C

29TPF46

LC

LC

Pica pica

Pêga-rabuda

C

29TPF46

LC

LC

Corvus corone

Gralha-preta

C

29TPF46

LC

LC

Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

C

29TPF46

LC

LC

Serinus serinus

Chamariz

C

29TPF46

LC

LC

Caprimulgus
europaeus

Lullula arborea
Lanius senator
Anthus trivialis
Troglodytes
troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia
megarhynchos
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Cotovia-dosbosques
Picanço-barreteiro
Petinha-dasárvores
Carriça
Pisco-de-peitoruivo
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Nome científico
Linaria cannabina
Coccothraustes
coccothraustes

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM

Estatuto de Conservação

10x10km

Portugal

IUCN 2020

Pintarroxo

C

29TPF46

LC

LC

Bico-grossudo

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

VU

NT

P

29TPF46

VU

LC

P

29TPF46

CR

LC

P

29TPF46

VU

LC

P

29TPF46

VU

LC

C

29TPF46

EN

NT

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

DD

LC

Mamíferos
Rhinolophus

Morcego-de-

ferrumequinum

ferradura-grande

Rhinolophus

Morcego-de-

hipposideros

ferradura-pequeno

Myotis blythii
Myotis myotis
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus

Morcego-ratopequeno
Morcego-ratogrande
Morcego-de-franja
Morcego de
Bechstein
Morcego-de-água
Morcego-debigodes

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

C

29TPF46

DD

LC

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

DD

VU

C

29TPF46

DD

LC

Nyctalus lasiopterus

Morcegoarborícola-gigante
Morcego-

Nyctalus leisleri

arborícolapequeno

Eptesicus serotinus

Morcego-hortelão

C

29TPF46

LC

LC

Sciurus vulgaris

Esquilo

C

29TPF46

NA

LC

Vulpes vulpes

Raposa

C

29TPF46

LC

LC

Martes foina

Fuinha

C

29TPF46

LC

LC

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente

7.5.7 FLORESTAS NATIVAS DE FOLHOSAS
Este biótopo consiste nas áreas florestais (Foto 7.6) em que a espécie dominante pertence ao
género Quercus, nomeadamente Q. suber (sobreiro), Q. rotundifolia (azinheira), Q. pyrenaica
(carvalho-negral) e Q. robur (carvalho alvarinho). Nestas florestas é frequente estarem
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presentes exemplares de duas ou mais espécies de carvalhos, com poucas manchas a revelar
uma dominância de uma só espécie – normalmente bosquetes de carvalho-negral ou de
sobreiro.

Foto 7.6 – Florestas nativas de folhosas na área de estudo.

A área de estudo encontra-se numa das regiões com mais apetência para o sobreiral, a norte do
Douro, sendo que estes pertencem à série Rusco aculeati-Quercetum Roboris subas.
quercetosum suberis. São, no geral, bosques com subcoberto bem desenvolvido incluindo
espécies como a gilbardeira (Ruscus aculeatus), o trovisco (Daphne gnidium), a rosa-brava (Rosa
canina), o zimbro (Juniperus oxycedrus), ainda que pontualmente, e a madressilva (Lonicera
periclymenum subsp. hispanica).
Adicionalmente, inclui-se ainda neste biótopo as florestas de castanheiro cuja espécie arbórea
dominante é o castanheiro (Castanea sativa), pouco frequente na área de estudo, ocorrendo
apenas em três manchas, nos limites da mesma.
Relativamente ao elenco faunístico, este não é um habitat muito relevante para os anfíbios,
embora algumas espécies possam ocorrer esporadicamente, sobretudo nas áreas em que se
mantêm alguma humidade e ensombramento e que se situem perto de linhas de água ou zonas
húmidas. Estas florestas podem ser frequentadas por alguns répteis ubíquos e adaptados a áreas
de bosque.
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Este habitat revela-se de maior importância para os mamíferos e as aves, sendo dos biótopos
com maior biodiversidade nestes grupos. As florestas nativas de folhosas, como por exemplo as
quercíneas, proporcionam refúgio e alimento a animais mais sensíveis à intervenção humana.
No Quadro 7.6 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
Quadro 7.6 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo florestas nativas de folhosas.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Anfíbios
Alytes cisternasii
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Bufo bufo
Bufo calamita / Epidalea
calamita

Sapo-parteiro-

P

29TPF46

LC

NT

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

NT

LC

Sapo-comum

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-corredor

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NT

LC

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

LC

LC

ibérico
Sapo-parteirocomum
Rã-de-focinhopontiagudo

Répteis
Anguis fragilis
Acanthodactylus erythrurus
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Coronella girondica
Elaphe scalaris / Rhinechis

Licranço
Lagartixa-dededos-denteados
Lagartixa-ibérica
Lagartixa-domato
Lagartixa-domato-ibérica
Cobra-lisameridional

29TPF46

Cobra-de-escada

C

Macroprotodon cucullatus

Cobra-de-capuz

P

29TPF46

LC

LC

Vipera latastei

Víbora-cornuda

P

29TPF46

VU

VU

P

29TPF46

EN

LC

scalaris

Aves
Aquila fasciata

Águia-de-bonelli
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Estatuto de
Nome científico

Accipiter nisus
Buteo buteo

Gavião
Águia-d'asaredonda

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

C

29TPF46

NT

LC

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

C

29TPF46

NT

LC

Accipiter gentilis

Açor

C

29TPF46

VU

LC

Milvus migrans

Milhafre-preto

C

29TPF46

LC

LC

Pernis apivorus

Búteo-vespeiro

P

29TPF46

VU

LC

C

29TPF46

VU

LC

Caprimulgus europaeus

Noitibó-daeuropa

Columba palumbus

Pombo-trocaz

C

29TPF46

LC

LC

Streptopelia decaocto

Rola-turca

C

29TPF46

LC

LC

Streptopelia turtur

Rola-brava

C

29TPF46

LC

VU

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

P

29TPF46

VU

LC

Cuculus canorus

Cuco

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

DD

LC

Otus scops

Mocho-pequenod'orelhas

Athene noctua

Mocho-galego

C

29TPF46

LC

LC

Strix aluco

Coruja-do-mato

C

29TPF46

LC

LC

Merops apiaster

Abelharuco

C

29TPF46

LC

LC

Dendrocopos major

Picapau-malhado

C

29TPF46

LC

LC

Dryobates minor

Pica-pau-galego

C

29TPF46

LC

LC

Picus sharpei

Pica-pau-verde

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

VU

C

29TPF46

NT

LC

Lullula arborea
Lanius meridionalis
Anthus trivialis

Cotovia-dosbosques
Picanço-real
Petinha-dasárvores

Troglodytes troglodytes

Carriça

C

29TPF46

LC

LC

Prunella modularis

Ferreirinha

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Erithacus rubecula
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Nome vulgar

Pisco-de-peitoruivo

Luscinia megarhynchos

Rouxinol-comum

C

29TPF46

LC

LC

Turdus merula

Melro-preto

C

29TPF46

LC

LC

Turdus philomelos

Tordo-comum

C

29TPF46

NT/LC

LC
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Estatuto de
Nome científico

Turdus viscivorus
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans

Nome vulgar

Tordoveia
Toutinegra-domato
Toutinegra-dosvalados
Toutinegra-debarrete
Toutinegracarrasqueira

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Phylloscopus bonelli

Felosa-de-Bonelli

C

29TPF46

LC

LC

Phylloscopus ibericus

Felosinha-ibérica

C

29TPF46

LC

LC

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Hirundo rustica
Aegithalos caudatus
Lophophanes cristatus
Periparus ater

Andorinha-daschaminés
Chapimrabilongo
Chapim-depoupa
Chapimcarvoeiro

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

C

29TPF46

LC

LC

Parus major

Chapim-real

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Certhia brachydactyla

Trepadeiracomum

Oriolus oriolus

Papa-figos

C

29TPF46

LC

LC

Garrulus glandarius

Gaio

C

29TPF46

LC

LC

Cyanopica cooki

Pêga-azul

C

29TPF46

LC

LC

Pica pica

Pêga-rabuda

C

29TPF46

LC

LC

Corvus corone

Gralha-preta

C

29TPF46

LC

LC

Sitta europaea

Trepadeira-azul

P

29TPF46

LC

LC

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

C

29TPF46

LC

LC

Passer montanus

Pardal-montês

C

29TPF46

LC

LC

Petronia petronia

Pardal-francês

C

29TPF46

LC

LC

Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

C

29TPF46

LC

LC

Serinus serinus

Chamariz

C

29TPF46

LC

LC

Chloris chloris

Verdilhão

C

29TPF46

LC

LC
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Estatuto de
Nome científico

Carduelis carduelis
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza cia

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Pintassilgo

C

29TPF46

LC

LC

Bico-grossudo

P

29TPF46

LC

LC

Cia

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

VU

NT

P

29TPF46

VU

LC

P

29TPF46

CR

LC

P

29TPF46

VU

LC

P

29TPF46

VU

LC

C

29TPF46

EN

NT

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

VU

LC

Mamíferos
Rhinolophus ferrumequinum

Morcego-deferradura-grande
Morcego-de-

Rhinolophus hipposideros

ferradurapequeno

Myotis blythii
Myotis myotis
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis escalerai

Morcego-ratopequeno
Morcego-ratogrande
Morcego-defranja
Morcego de
Bechstein
Morcego-de-água
Morcego-debigodes
Morcego-lanudo
Morcego-defranja do Sul

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

C

29TPF46

LC

LC

Pipistrellus kuhlii

Morcego-de-Kuhl

C

29TPF46

LC

LC

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

P

29TPF46

DD

NT

Hypsugo savii

Morcego de Savi

P

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

DD

VU

C

29TPF46

DD

LC

MorcegoNyctalus lasiopterus

arborícolagigante
Morcego-

Nyctalus leisleri

arborícolapequeno
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Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

MorcegoNyctalus noctula

arborícola-

C

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NA

LC

P

29TPF46

LC

NT

grande
Eptesicus serotinus
Eptesicus isabellinus

Morcegohortelão
Morcegohortelão-claro
Morcego-

Plecotus austriacus

orelhudocinzento

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

P

29TPF46

DD

LC

Talpa occidentalis

Toupeira

C

29TPF46

LC

LC

Sciurus vulgaris

Esquilo

C

29TPF46

NA

LC

Vulpes vulpes

Raposa

C

29TPF46

LC

LC

Canis lupus

Lobo

P

29TPF46

EN

LC

Martes foina

Fuinha

C

29TPF46

LC

LC

Sus scrofa

Javali

C

29TPF46

LC

LC

Capreolus capreolus

Corço

C

29TPF46

LC

LC

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente

7.5.8 MATOS
Este biótopo é constituído por comunidades vegetais arbustivas pontualmente com a presença
de espécies arbóreas dispersas, como o pinheiro-bravo, o castanheiro e carvalhos (Foto 7.7).
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Foto 7.7 – Matos na área de estudo.

Do ponto de vista florístico, dominam as espécies arbustivas Cytisus multiflorus (Giesta-branca),
e que pertencem à classe fitossociológica Cytisetea Scopario-Striati e definem a associação
Genisto hystricis-Cytisetum multiflori. Estes matos são subseriais dos sobreirais da Rusco
aculeati-Quercetum Roboris subas. quercetosum suberis que conta na área de estudo com as
indicadoras Quercus suber (sobreiro), Ruscus aculeatus (gilbardeira), Quercus rotundifolia
(azinheira) e Daphne gnidium (trovisco).
Em virtude da possibilidade de aridez acentuada do biótopo matos, o mesmo não é
particularmente propício à colonização por anfíbios, podendo, no entanto, ocorrer algumas
espécies mais tolerantes à insuficiência de humidade como o sapo-comum, ou o sapo-corredor.
Por outro lado, é possível encontrar uma comunidade de répteis interessante como sejam o
sardão, a lagartixa-do-mato, Lagartixa-de-dedos-denteados, o sardão, a cobra-rateira ou a
cobra-de-escada.
Os matos são caracterizados por uma diversidade de espécies considerável, uma vez que
fornecem grande disponibilidade de refúgio e alimento tanto para as aves como para os
mamíferos. Os matos da área de estudo ocupam sobretudo encostas e vertentes rochosas. Este
biótopo é considerado um dos que apresenta maior biodiversidade na área de estudo.
No Quadro 7.7 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
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Quadro 7.7 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo matos.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Anfíbios
Alytes cisternasii
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Bufo bufo
Bufo calamita / Epidalea
calamita

Sapo-parteiro-

P

29TPF46

LC

NT

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

NT

LC

Sapo-comum

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-corredor

P

29TPF46

LC

LC

ibérico
Sapo-parteirocomum
Rã-de-focinhopontiagudo

Répteis
Anguis fragilis

Licranço

P

29TPF46

LC

LC

Tarentola mauritanica

Osga-comum

P

29TPF46

LC

LC

Blanus cinereus

Cobra-cega

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NT

LC

Lagartixa-deAcanthodactylus erythrurus

dedosdenteados

Lacerta lepida / Timon lepidus

Sardão

C

29TPF46

LC

NT

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

NT

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

LC

LC

Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Chalcides bedriagai

Lagartixa-domato
Lagartixa-domato-ibérica
Cobra-de-pernaspentadáctila

Coluber hippocrepis /

Cobra-de-

Hemorrhois hippocrepis

ferradura

Coronella girondica
Elaphe scalaris / Rhinechis

Cobra-lisameridional

29TPF46

Cobra-de-escada

C

Malpolon monspessulanus

Cobra-rateira

C

29TPF46

LC

LC

Macroprotodon cucullatus

Cobra-de-capuz

P

29TPF46

LC

LC

Vipera latastei

Víbora-cornuda

P

29TPF46

VU

VU

scalaris

Aves
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Estatuto de
Nome científico

Apus pallidus
Apus apus

Nome vulgar

Andorinhãopálido
Andorinhãopreto

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Aquila fasciata

Águia-de-bonelli

P

29TPF46

EN

LC

Gyps fulvus

Grifo

C

29TPF46

NT

LC

Accipiter nisus

Gavião

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Buteo buteo

Águia-d'asaredonda

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

C

29TPF46

NT

LC

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

C

29TPF46

NT

LC

Accipiter gentilis

Açor

C

29TPF46

VU

LC

C

29TPF46

EN

LC

Circus pygargus

Tartaranhãocaçador

Milvus migrans

Milhafre-preto

C

29TPF46

LC

LC

Neophron percnopterus

Abutre-do-egipto

P

29TPF46

EN

EN

Pernis apivorus

Búteo-vespeiro

P

29TPF46

VU

LC

Alectoris rufa

Perdiz

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

VU

LC

Caprimulgus europaeus

Noitibó-daeuropa

Columba palumbus

Pombo-trocaz

C

29TPF46

LC

LC

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

P

29TPF46

VU

LC

Cuculus canorus

Cuco

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

DD

LC

MochoOtus scops

pequenod'orelhas

Upupa epops

Poupa

C

29TPF46

LC

LC

Bubo bubo

Bufo-real

P

29TPF46

NT

LC

Merops apiaster

Abelharuco

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Dendrocopos major
Galerida theklae
Galerida cristata
Lullula arborea
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Picapaumalhado
Cotovia-escura
Cotovia-depoupa
Cotovia-dosbosques
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Estatuto de
Nome científico

Lanius meridionalis
Lanius senator

Nome vulgar

Picanço-real
Picançobarreteiro

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

C

29TPF46

LC

VU

C

29TPF46

NT

LC

Troglodytes troglodytes

Carriça

C

29TPF46

LC

LC

Prunella modularis

Ferreirinha

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Erithacus rubecula

Pisco-de-peitoruivo

Luscinia megarhynchos

Rouxinol-comum

C

29TPF46

LC

LC

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

C

29TPF46

LC

LC

Saxicola rubicola

Cartaxo

C

29TPF46

LC

LC

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

C

29TPF46

VU

LC

Oenanthe leucura

Chasco-preto

P

29TPF46

CR

LC

Monticola solitarius

Melro-azul

P

29TPF46

LC

LC

Turdus merula

Melro-preto

C

29TPF46

LC

LC

Turdus philomelos

Tordo-comum

C

29TPF46

NT/LC

LC

Turdus viscivorus

Tordoveia

C

29TPF46

LC

LC

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

NT

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Regulus ignicapilla
Lophophanes cristatus
Periparus ater

Toutinegra-domato
Toutinegra-dosvalados
Toutinegra-debarrete
Toutinegratomilheira
Toutinegracarrasqueira
Estrelinha-real
Chapim-depoupa
Chapimcarvoeiro

Parus major

Chapim-real

C

29TPF46

LC

LC

Garrulus glandarius

Gaio

C

29TPF46

LC

LC

Cyanopica cooki

Pêga-azul

C

29TPF46

LC

LC

Corvus corone

Gralha-preta

C

29TPF46

LC

LC
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Estatuto de
Nome científico

Sturnus unicolor
Fringilla coelebs

Nome vulgar

Ocorrência

Estorninho-preto
Tentilhãocomum

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Chloris chloris

Verdilhão

C

29TPF46

LC

LC

Linaria cannabina

Pintarroxo

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Emberiza cirlus

Escrevedeira-degarganta-preta

Emberiza cia

Cia

C

29TPF46

LC

LC

Emberiza calandra

Trigueirão

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

VU

NT

P

29TPF46

VU

LC

P

29TPF46

CR

LC

P

29TPF46

VU

LC

Mamíferos
Rhinolophus ferrumequinum

Morcego-deferradura-grande
Morcego-de-

Rhinolophus hipposideros

ferradurapequeno

Myotis blythii
Myotis myotis

Morcego-ratopequeno
Morcego-ratogrande

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

C

29TPF46

DD

LC

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Pipistrellus kuhlii

Morcego-deKuhl

Hypsugo savii

Morcego de Savi

P

29TPF46

DD

LC

Talpa occidentalis

Toupeira

C

29TPF46

LC

LC

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

C

29TPF46

NT

NT

Microtus cabrerae

Rato-de-Cabrera

P

29TPF46

VU

NT

Vulpes vulpes

Raposa

C

29TPF46

LC

LC

Canis lupus

Lobo

P

29TPF46

EN

LC

Martes foina

Fuinha

C

29TPF46

LC

LC

Herpestes ichneumon

Sacarrabos

C

29TPF46

LC

LC

Sus scrofa

Javali

C

29TPF46

LC

LC

Capreolus capreolus

Corço

C

29TPF46

LC

LC

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente
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7.5.9 POMARES
Este biótopo é composto por parcelas agrícolas cuja finalidade é a exploração de culturas
arbóreas frutíferas. Na área de estudo as árvores de fruto mais frequentes são as macieiras
(Malus domestica) (Foto 7.8), havendo também, com menor expressão, amendoeiras (Prunus
dulcis) e nogueiras (Juglans regia).
Os pomares não reúnem condições particularmente favoráveis à ocorrência de anfíbios,
podendo, no entanto, ocorrer algumas espécies mais generalistas e com menor exigência em
termos de presença de linhas de água. A escassez de refúgio, nomeadamente devido à ausência
de pedras e de coberto arbustivo torna este meio pouco favorável a uma grande diversidade de
répteis. Quanto aos mamíferos, as áreas de pomar podem proporcionar pontualmente uma
fonte de alimentação. No entanto, para as comunidades avifaunísticas estas área apresentamse como uma fonte de alimentação importante, providenciando também locais de abrigo.

Foto 7.8 – Pomar de macieiras na área de estudo.

No Quadro 7.8 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
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Quadro 7.8 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo pomares.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Anfíbios
Bufo bufo
Bufo calamita /
Epidalea calamita

Sapo-comum

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-corredor

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

VU

LC

C

29TPF46

DD

LC

Répteis
Anguis fragilis

Licranço
Aves

Clamator glandarius
Otus scops

Cuco-rabilongo
Mocho-pequenod'orelhas

Upupa epops

Poupa

C

29TPF46

LC

LC

Lanius senator

Picanço-barreteiro

C

29TPF46

NT

LC

Turdus merula

Melro-preto

C

29TPF46

LC

LC

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Certhia brachydactyla

Trepadeiracomum

Oriolus oriolus

Papa-figos

C

29TPF46

LC

LC

Cyanopica cooki

Pêga-azul

C

29TPF46

LC

LC

Pica pica

Pêga-rabuda

C

29TPF46

LC

LC

Chloris chloris

Verdilhão

C

29TPF46

LC

LC

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente

7.5.10 CULTURAS PERMANENTES EXTENSIVAS
Neste biótopo incluem-se as culturas de olival (Foto 7.9) e vinha. Relativamente ao olival, as
parcelas na área de estudo, caracterizam-se pela monocultura de Olea europea var. europaea,
exploradas de forma tradicional e onde não são, por regra, administrados suplementos de água
às plantas. Nestas áreas predominam explorações antigas, havendo mesmo algumas parcelas
com subcoberto bastante desenvolvido, formando matos baixos devido à ausência de
desmatação. Quanto ao cultivo da vinha, as parcelas caracterizam-se pela monocultura de vinha
(Vitis vinifera), geralmente efetuada sem recurso a suplementos de água, e em que o subcoberto
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se encontra pouco desenvolvido, fruto de limpezas repetidas. É frequente existirem exemplares
de oliveira dispersos em manchas de vinhas.

Foto 7.9 – Olival extensivo na área de estudo.

As plantações extensivas não reúnem condições muito favoráveis à ocorrência de anfíbios,
podendo, no entanto, ocorrer algumas espécies mais generalistas e com menos exigência em
termos hídricos. A escassez de refúgio (ausência de pedras e de coberto arbustivo) torna este
meio pouco favorável a uma grande diversidade de répteis, no entanto, poderão ocorrer
algumas espécies escavadoras, ou que utilizem as fendas das oliveiras como locais de refúgio.
As áreas de olival proporcionam uma fonte de alimentação importante para a comunidade
avifaunística, sobretudo no período de outono e inverno, providenciando também abrigo e local
de reprodução.
Relativamente à mamofauna, podemos encontrar sobretudo espécies de pequeno porte neste
biótopo, em busca de alimento fornecido pelos frutos das monoculturas. O elevado nível de
intervenção humana pode afastar deste biótopo espécies mais sensíveis, o que, aliado ao
controlo da vegetação, limita o número de espécies que o frequentam.
No Quadro 7.9 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas a
este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
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Quadro 7.9 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo culturas permanentes
extensivas.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Anfíbios
Pelobates cultripes

Sapo-de-unha-negra

P

29TPF46

LC

NT

Bufo bufo

Sapo-comum

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-corredor

P

29TPF46

LC

LC

Bufo calamita /
Epidalea calamita

Répteis
Anguis fragilis

Licranço

P

29TPF46

LC

LC

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica

P

29TPF46

LC

LC

Psammodromus

Lagartixa-do-mato-

hispanicus

ibérica

P

29TPF46

LC

LC

Aves
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Apus pallidus

Andorinhão-pálido

P

29TPF46

LC

LC

Apus apus

Andorinhão-preto

C

29TPF46

LC

LC

Aquila fasciata

Águia-de-bonelli

P

29TPF46

EN

LC

Accipiter nisus

Gavião

C

29TPF46

LC

LC

Milvus migrans

Milhafre-preto

C

29TPF46

LC

LC

Alectoris rufa

Perdiz

C

29TPF46

LC

LC

Coturnix coturnix

Codorniz

C

29TPF46

LC

LC

Streptopelia decaocto

Rola-turca

C

29TPF46

LC

LC

Streptopelia turtur

Rola-brava

C

29TPF46

LC

VU

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

P

29TPF46

VU

LC

Athene noctua

Mocho-galego

C

29TPF46

LC

LC

Bubo bubo

Bufo-real

P

29TPF46

NT

LC

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

C

29TPF46

LC

LC

Galerida theklae

Cotovia-escura

C

29TPF46

LC

LC

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

P

29TPF46

LC

LC

Lanius senator

Picanço-barreteiro

C

29TPF46

NT

LC

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

C

29TPF46

LC

LC

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

C

29TPF46

VU

LC

Turdus merula

Melro-preto

C

29TPF46

LC

LC

Turdus philomelos

Tordo-comum

C

29TPF46

NT/LC

LC

Ptyonoprogne

Andorinha-das-

rupestris

rochas

C

29TPF46

LC

LC
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Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

C

29TPF46

LC

LC

Parus major

Chapim-real

C

29TPF46

LC

LC

Certhia brachydactyla

Trepadeira-comum

C

29TPF46

LC

LC

Oriolus oriolus

Papa-figos

C

29TPF46

LC

LC

Garrulus glandarius

Gaio

C

29TPF46

LC

LC

Cyanopica cooki

Pêga-azul

C

29TPF46

LC

LC

Pica pica

Pêga-rabuda

C

29TPF46

LC

LC

Corvus corone

Gralha-preta

C

29TPF46

LC

LC

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

C

29TPF46

LC

LC

Passer domesticus

Pardal-comum

C

29TPF46

LC

LC

Passer montanus

Pardal-montês

C

29TPF46

LC

LC

Passer hispaniolensis

Pardal-espanhol

P

29TPF46

LC

LC

Petronia petronia

Pardal-francês

C

29TPF46

LC

LC

Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

C

29TPF46

LC

LC

Serinus serinus

Chamariz

C

29TPF46

LC

LC

Chloris chloris

Verdilhão

C

29TPF46

LC

LC

Linaria cannabina

Pintarroxo

C

29TPF46

LC

LC

Carduelis carduelis

Pintassilgo

C

29TPF46

LC

LC

Bico-grossudo

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza cirlus

Escrevedeira-degarganta-preta

Mamíferos
Myotis nattereri

Morcego-de-franja

P

29TPF46

VU

LC

Myotis daubentonii

Morcego-de-água

C

29TPF46

LC

LC

Myotis mystacinus

Morcego-de-bigodes

C

29TPF46

DD

LC

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

C

29TPF46

LC

LC

Eptesicus serotinus

Morcego-hortelão

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NA

LC

P

29TPF46

LC

NT

Eptesicus isabellinus
Plecotus austriacus

Morcego-hortelãoclaro
Morcego-orelhudocinzento

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

P

29TPF46

DD

LC

Talpa occidentalis

Toupeira

C

29TPF46

LC

LC

Vulpes vulpes

Raposa

C

29TPF46

LC

LC
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Estatuto de
Nome científico

Sus scrofa

Nome vulgar

Ocorrência

Javali

C

Conservação

Quad. UTM
10x10km

Portugal

29TPF46

LC

IUCN
2020
LC

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente

7.5.11 LINHAS DE ÁGUA E VEGETAÇÃO RIPÍCOLA
Este biótopo é representado por áreas onde se verificam as massas de água lóticas da área de
estudo. A galeria ripícola nem sempre está presente, ou se encontra bem desenvolvida, em
especial nas linhas de água que atravessam localidades e/ou campos agrícolas.
Na área de estudo estas galerias são compostas por freixos (Fraxinus angustifolia), salgueiros
(Salix salvifolia e Salix atrocinerea) e pontualmente por castanheiros (Castanea sativa) e
choupos (Populus nigra), sendo que as duas últimas espécies foram plantadas pelo Homem.
Também existem pontualmente galerias de amieiros (Alnus glutinosa) e freixos.
Este biótopo reúne condições adequadas para a ocorrência de anfíbios, sendo importante para
a presença e reprodução das espécies desta comunidade, como a espécie confirmada rã-verde
e as de ocorrência potencial como a rela, a rã-ibérica, tritão-marmorado, ou o sapo-parteiroibérico. Também as espécies de anfíbios de hábitos mais terrestres encontram neste biótopo
condições adequadas para a reprodução como a salamandra-de-pintas-amarelas, o sapo-deunha-negra, o sapo-comum, ou o sapo-corredor.
Relativamente aos répteis, este biótopo propicia a presença de espécies com elevada
dependência de ambientes húmidos, como é o caso do cágado-mediterrânico (Foto 7.10), a
cobra-de-água-viperina, a cobra-de-água-de-colar, e o lagarto-de-água.
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Foto 7.10 – Cágado-mediterrânico, observado no decurso dos trabalhos de campo.

As linhas de água com galerias ripícolas possibilitam a ocorrência de uma importante diversidade
avifaunística. No que concerne aos mamíferos, este biótopo alberga espécies cuja relação com
os meios hídricos e a vegetação ripícola, é estreita, como a lontra, a toupeira- de-água, o
morcego-de-Kuhl e o morcego-pigmeu.
No Quadro 7.10 apresenta-se a lista de espécies de fauna potenciais e confirmadas associadas
a este biótopo. A negrito encontram-se assinaladas as espécies confirmadas nos levantamentos
de campo.
Quadro 7.10 – Espécies de fauna potenciais e confirmadas no biótopo linhas de água e vegetação
ripícola.
Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Anfíbios
Salamandra

Salamandra-de-

salamandra

pintas-amarelas

Triturus boscai /

Tritão-de-ventre-

Lissotriton boscai

laranja

Triturus marmoratus
Alytes cisternasii
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

Tritão-marmorado

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-parteiro-ibérico

P

29TPF46

LC

NT

P

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

NT

LC

Sapo-parteirocomum
Rã-de-focinhopontiagudo
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Estatuto de
Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Pelobates cultripes

Sapo-de-unha-negra

P

29TPF46

LC

NT

Bufo bufo

Sapo-comum

P

29TPF46

LC

LC

Sapo-corredor

P

29TPF46

LC

LC

Hyla arbórea

Rela

C

29TPF46

LC

LC

Hyla molleri

Rela ibérica

P

29TPF46

NA

NA

Rana ibérica

Rã-ibérica

P

29TPF46

LC

NT

Pelophylax perezi

Rã-verde

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

VU

P

29TPF46

LC

NT

P

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

P

29TPF46

LC

LC

Bufo calamita /
Epidalea calamita

Répteis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides striatus
Elaphe scalaris /
Rhinechis scalaris
Natrix maura
Natrix natrix

Cágadomediterrânico
Lagarto-de-água
Cobra-de-pernastridáctila
Cobra-de-escada
Cobra-de-águaviperina
Cobra-de-água-decolar
Aves

Anas platyrhynchos

Pato-real

C

29TPF46

LC

LC

Aquila fasciata

Águia-de-bonelli

P

29TPF46

EN

LC

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NT

LC

Tringa ochropus

bique

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

P

29TPF46

VU

LC

Cuculus canorus

Cuco

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

DD

LC

Otus scops
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Maçarico-bique-

Mocho-pequenod'orelhas

Alcedo atthis

Guarda-rios

C

29TPF46

LC

LC

Merops apiaster

Abelharuco

C

29TPF46

LC

LC

Dendrocopos major

Picapau-malhado

C

29TPF46

LC

LC

Dryobates minor

Pica-pau-galego

C

29TPF46

LC

LC

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

P

29TPF46

LC

LC
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Estatuto de
Nome científico

Motacilla alba

Nome vulgar

Ocorrência

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

Alvéola-branca

C

29TPF46

LC

LC

Carriça

C

29TPF46

LC

LC

Pisco-de-peito-ruivo

C

29TPF46

LC

LC

Rouxinol-comum

C

29TPF46

LC

LC

Saxicola rubicola

Cartaxo

C

29TPF46

LC

LC

Oenanthe leucura

Chasco-preto

P

29TPF46

CR

LC

Turdus philomelos

Tordo-comum

C

29TPF46

NT/LC

LC

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

C

29TPF46

LC

LC

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Troglodytes
troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia
megarhynchos

Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans

Toutinegra-debarrete
Toutinegracarrasqueira

Phylloscopus ibericus

Felosinha-ibérica

C

29TPF46

LC

LC

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

C

29TPF46

LC

LC

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

LC

LC

Hirundo rustica
Delichon urbicum

Andorinha-daschaminés
Andorinha-dosbeirais

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

C

29TPF46

LC

LC

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

C

29TPF46

LC

LC

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

C

29TPF46

LC

LC

Parus major

Chapim-real

C

29TPF46

LC

LC

Certhia brachydactyla

Trepadeira-comum

C

29TPF46

LC

LC

Oriolus oriolus

Papa-figos

C

29TPF46

LC

LC

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

C

29TPF46

LC

LC

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

C

29TPF46

NA

LC

Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

C

29TPF46

LC

LC

Serinus serinus

Chamariz

C

29TPF46

LC

LC

Bico-grossudo

P

29TPF46

LC

LC

Coccothraustes
coccothraustes
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Estatuto de
Nome científico

Emberiza cirlus

Nome vulgar

Ocorrência

Escrevedeira-degarganta-preta

Quad. UTM
10x10km

Conservação
Portugal

IUCN
2020

C

29TPF46

LC

LC

Emberiza cia

Cia

C

29TPF46

LC

LC

Emberiza calandra

Trigueirão

C

29TPF46

LC

LC

Mamíferos
Galemys pyrenaicus

Toupeira-de-água

P

29TPF46

VU

VU

Myotis nattereri

Morcego-de-franja

P

29TPF46

VU

LC

Myotis daubentonii

Morcego-de-água

C

29TPF46

LC

LC

Myotis mystacinus

Morcego-de-bigodes

C

29TPF46

DD

LC

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

C

29TPF46

DD

LC

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

C

29TPF46

LC

LC

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

C

29TPF46

LC

LC

Pipistrellus kuhlii

Morcego-de-Kuhl

C

29TPF46

LC

LC

Morcego-negro

P

29TPF46

DD

NT

Morcego de Savi

P

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

DD

LC

C

29TPF46

LC

LC

C

29TPF46

NA

LC

Morcego-de-peluche

C

29TPF46

VU

VU

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

P

29TPF46

DD

LC

Lutra lutra

Lontra

C

29TPF46

LC

NT

Barbastella
barbastellus
Hypsugo savii
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Eptesicus serotinus
Eptesicus isabellinus
Miniopterus
schreibersii

Morcego-arborícolapequeno
Morcego-arborícolagrande
Morcego-hortelão
Morcego-hortelãoclaro

P – Ocorrência potencial; C – Ocorrência confirmada
LC – Pouco preocupante; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo de Extinção; CR – Criticamente em Perigo de
Extinção; RE – Regionalmente Extinto; NA – Não Avaliado; DD – Informação insuficiente

Relativamente à ictiofauna, a sub-bacia da ribeira da Linhares fica enquadrada numa zona
adaptada aos ciprinídeos. No entanto, a presença piscícola nesta linha de água será
temporalmente dinâmica, não só ao longo do ano, mas também entre anos com características
hidrológicas particulares, sendo mesmo plausível que nos anos hidrológicos intermédios e secos
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a presença de exemplares piscícolas não se verifique nas linhas de água intercetadas pela Área
de Estudo.
Tal constatação é coerente com os padrões piscícolas verificados nos cursos de água com
número de ordem mais baixo da tipologia dos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão (ver
análise pormenorizada em AQUALOGUS, 2012) existente na sub-bacia hidrográfica do rio Tua,
também eles inseridos na comummente designada terra quente transmontana.
Esta baixa probabilidade de presença de exemplares ictiofaunísticos justifica a ausência de
quaisquer registos com capturas piscícolas na ribeira de Linhares, visto o habitat potencial para
as espécies piscícolas ser muito reduzida, como pode ser comprovado pelas fotografias obtidas
no decurso do trabalho de campo (Foto 7.11). Tal fato é também extensível as ribeiras do Cibio
e de Uceira, cuja bacia de drenagem é consideravelmente inferior face à de Linhares.

Foto 7.11 – Pormenores da ribeira de Linhares (em julho à esquerda e em setembro ao meio e à
direita).

Assim, foi estabelecido como potencial elenco ictiofaunístico (ver Quadro 7.11) da área do
estudo o existente: i) na albufeira da Régua (Figura 7.7), onde a ribeira de Linhares conflui; e ii)
o da albufeira da Valeira onde desaguam as ribeiras do Cibio e de Uceira (Figura 7.7).
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Figura 7.7 – Enquadramento hidrográfico da área de estudo.
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Quadro 7.11 – Caracterização global e estatuto de conservação das espécies piscícolas presentes na Área de Estudo (a negrito as espécies nativas).

Espécie

Nome Comum Caracterização

Estatuto de conservação

Estado De
Conservação15

Convenção de
Berna

Livro Vermelho dos Vertebrados de

Livro Vermelho dos Peixes Continentais de

Directiva

Portugal

Espanha

97/62/CE

IUCN

Cyprinidae
Alburnus alburnus

Ablete

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Carassius auratus

Pimpão

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Carpa

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Cyprinus carpio
Luciobarbus bocagei

Barbo-comum

End. Ibér.

U1+

Anexo III

Pouco Preocupante

Baixo Risco/Não Ameaçado

Anexo V

Pouco
Preocupante

Pseudochondrostoma
duriense

Boga do Norte

End. Ibér.

U1

Anexo III

Pouco Preocupante

Vulnerável

Anexo II

Vulnerável

Squalius alburnoides

Bordalo

End. Ibér.

U2

Anexo III

Vulnerável

Vulnerável

Anexo II

Vulnerável

Squalius carolitertii

Escalo-doNorte

End. Ibér.

Não Avaliado

–

Pouco Preocupante

Vulnerável/Criticamente em Perigo16

–

Pouco
Preocupante

Ruivo

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Gambúsia

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Perca-sol

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Achigã

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Lucioperca

Exótica

–

–

Não Avaliado

–

–

–

Rutilus rutilus
Poeciliidae
Gambusia holbrooki
Centrarchidae
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Percidae
Sander lucioperca

Legenda:
U1 - Desfavorável - Inadequado - o habitat natural ou a espécie estão em perigo de extinção (pelo menos ao nível local), sendo necessária uma alteração das medidas de gestão praticadas;
U2 - Desfavorável - Mau - o habitat natural ou a espécie estão em perigo de extinção (pelo menos ao nível local), a um nível superior ao da categoria anterior;
Os símbolos "+" e “-” servem, respetivamente, para indicar melhoria ou degradação do estado selecionado

15

16

Disponível em: http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/01-06/aval-glob
Dependendo da bacia hidrográfica; populações da bacia do Douro: Vulnerável; bacia do Tejo: Criticamente em Perigo.
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Em termos de composição, as comunidades dulçaquícolas nativas potencialmente existentes
nas linhas de água da área de estudo (particularmente nos trechos terminais) só devem estar
representados por quatro endemismos ibéricos da família ciprinícola, a saber: barbo-comum
(Luciobarbus bocagei), boga do Norte (Pseudochondrostoma duriense), bordalo (Squalius
alburnoides) e o escalo do Norte (S. carolitertii), sendo que apenas o bordalo apresenta estatuto
de conservação desfavorável, estando classificado como Vulnerável.
No que respeita às espécies exóticas, os taxa mais frequentes e abundantes correspondem ao
ablete (Alburnus alburnus), perca-sol (Lepomis gibbosus), gambúsia (Gambusia holbrooki) e o
ruivo (Rutilus rutilus), sendo que os restantes aparecem de forma mais localizada,
nomeadamente a carpa-comum (Cyprinus carpio), o pimpão (Carassius spp.), o achigã
(Micropterus salmoides) e a lucioperca (Sander lucioperca).
Nestes últimos importa destacar o ablete, que é originário da Europa e foi introduzido em
Espanha na década de noventa do século XX. Em Portugal tem patenteado uma expansão
considerável nos últimos anos, após alcançar os rios portugueses, muito provavelmente por
meio de dispersão natural a partir dos cursos de água internacionais. Em 2011 foi referenciado
na secção portuguesa da bacia do Douro, no rio Sabor (ECOVISÃO, 2012), e no ano seguinte no
rio Tua (AQUALOGUS e LABELEC, 2012), tendo posteriormente colonizado todo o rio Douro.
O ruivo é um ciprinídeo originário da Europa e foi pela primeira vez referenciada para o território
continental em 2012, no rio Ave (Ribeiro e Veríssimo, 2014). Na bacia do rio Douro foi
inicialmente referenciado na sub-bacia do Sabor em 2014 (SPVS, 2015), onde continua a ser
capturado, pelo menos na ribeira da Vilariça e na albufeira do Baixo Sabor, tendo em 2017 sido
identificado no troço terminal do rio Tua (AQUALOGUS e LABELEC, 2017), na área de influência
da albufeira da Régua. Atualmente está referenciado no rio Douro até à barragem de CrestumaLever.
Em síntese, as linhas de água em estudo ficam enquadradas na zona mais adaptada aos
ciprinídeos nativos, existindo, contudo, outras famílias de espécies não nativas. Contudo na área
de implantação da barragem as condições para a sobrevivência da fauna aquática, a existirem,
são restritas ao período de maior pluviosidade, o que como referido acima é coerente com os
padrões piscícolas verificados nos cursos de água similares da tipologia dos Rios do Alto Douro
de Pequena Dimensão.
Para além das questões hidrológicas e climactéricas, a estruturação das comunidades biológicas
depende também dos fatores de natureza antrópica, sendo que estes últimos estão associados
à produção hidroelétrica (barragem da régua e Valeira), agricultura (e.g., pomares, olivais) e
pastorícia, com as consequentes repercussões nas linhas de água, para além da existência de
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alguns obstáculos – artificias mas também naturais – que poderão limitar a mobilidade piscícola
ao longo das três linhas de água.

7.5.12 ANÁLISE GLOBAL
Na área de estudo foi possível identificar um elenco florístico composto por 178 taxa (espécies,
subespécies e variedades) distribuídos por 142 géneros e 54 famílias. Destes foram identificadas
6 espécies RELAPE, constituindo cerca de 3% da totalidade de espécies inventariadas. São elas:
Quercus rotundifolia (azinheira), Quercus suber (sobreiro), Cytisus multiflorus (giesta-branca),
Ruscus aculeatus (gilbardeira), Digitalis thapsi (dedaleira-amarela) e Thymus mastichina subsp.
mastichina (bela-luz).
A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, recentemente publicada, avaliou o
grau de ameaça do taxon Ruscus aculeatus como Pouco Preocupante (LC), não se encontrando
ameaçado.
Foram também identificadas 4 espécies exóticas e invasoras constantes no Anexo I do DecretoLei n.º 565/99, de 21 de dezembro: Acacia dealbata (mimosa), Arundo donax (cana), Eucaliptus
globulus (eucalipto), Rhus coriaria (sumagre). Entre estas, A dealbata, A. donax e R. coriaria
constam no Anexo I do Decreto-Lei nº 92/2019 de 10 julho (espécies introduzidas em Portugal
Continental – Invasoras).
Ao nível da vegetação foram identificados sete biótopos, que se elencam a seguir:
−

áreas urbanas e artificializadas;

−

culturas temporárias e pastagens;

−

floresta de pinheiro bravo (e outras espécies de produção);

−

florestas nativas de folhosas;

−

matos;

−

pomares;

−

linhas de água e vegetação ripícola.

Na área de estudo as áreas intervencionadas pelo Homem são de expressão superior às áreas
naturais (sensivelmente 60 vs 40%). As áreas naturais consistem sobretudo em matos e florestas
de folhosas nativas, como as quercíneas. As áreas agrícolas ocupam os vales e terrenos mais
planos em redor das linhas de água e das povoações. Destas destacam-se as culturas
temporárias e pastagens (22%), vinhas e olivais extensivos (cerca de 17%) e os pomares de
macieiras (14%). Os habitats naturais ocupam cerca de 26% da área de estudo, onde se incluem
as florestas nativas e as áreas de matos.
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Ao nível faunístico identificaram-se 176 espécies potenciais de vertebrados terrestres (13
anfíbios, 20 répteis, 98 aves e 34 mamíferos). A pesquisa bibliográfica permitiu identificar 11
espécies piscícolas de existência potencial na área de estudo. Os levantamentos de campo
permitiram confirmar a ocorrência de 112 espécies (2 anfíbios, 7 répteis, 82 aves e 21
mamíferos).
Considerando os estatutos de conservação, 25 espécies de vertebrados terrestres ameaçadas
estão elencadas para a área de estudo: 2 classificadas como “Criticamente em Perigo” (CR):
Chasco-preto (Oenanthe leucura) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii); 5 classificadas como
“Em Perigo” (EN): o lobo (Canis lupus), Águia-de-bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador
(Circus pygargus), Abutre-do-egipto (Neophron percnopterus) e o Morcego de Bechstein (Myotis
bechsteinii);

18 classificadas como “Vulneráveis” (VU): Cágado-mediterrânico (Mauremys

leprosa) a Víbora-cornuda (Vipera latastei), Açor (Accipiter gentilis), Búteo-vespeiro (Pernis
apivorus), Noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeus), Rola-brava (Streptopelia turtur), Cucorabilongo (Clamator glandarius), Picanço-real (Lanius meridionalis), Chasco-ruivo (Oenanthe
hispânica),

Toupeira-de-água

(Galemys

pyrenaicus),

Morcego-de-ferradura-grande

(Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros),
Morcego-rato-grande (Myotis myotis), Morcego-de-franja (Myotis nattereri), Morcego-defranja do Sul (Myotis escalerai), Morcego-arborícola-gigante (Nyctalus lasiopterus), Morcegode-peluche (Miniopterus schreibersii) e o Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae).
Nos levantamentos de campo confirmou-se na área de estudo a presença de 2 espécies “Em
Perigo”:

Tartaranhão-caçador e o Morcego de Bechstein; e 8 espécies com estatuto

“Vulnerável”: Cágado-mediterrânico, Noitibó-da-europa, Rola-brava, Picanço-real, Chascoruivo, Morcego-de-franja do Sul, Morcego-arborícola-gigante e o Morcego-de-peluche.
Quanto à ictiofauna, apenas 1 espécie potencial apresenta um estatuto de conservação
desfavorável, o Bordalo (Squalius alburnoides), classificada como “Vulnerável” (VU).
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8 PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL
8.1 CONSIDERAÇÕES
A identificação e caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica,
arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência do projeto, baseia-se em pesquisa
bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados.
O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor
científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei que possam
existir na área de implantação do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga passíveis de ser
afetadas pelas ações a desenvolver.

8.2 METODOLOGIA
8.2.1 CONSIDERAÇÕES
A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas
fundamentais:
−

recolha de informação;

−

trabalho de campo;

−

registo e inventário.

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados elementos patrimoniais,
nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos:
−

património abrangido por figuras de proteção – compreendendo os imóveis
classificados e em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas,
incluídos em cartas de condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos
de ordenamento e gestão territorial;

−

sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não
estando abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação
creditados, em inventários nacionais e ainda aqueles cujo valor se encontra
convencionado;

−

estruturas singulares, testemunhos de humanização do território – representativos dos
processos de organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em
moldes tradicionais, definidos como património vernáculo.
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Assim, aborda-se um amplo espectro de realidades:
−

elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão
de materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos);

−

vestígios de áreas habitacionais ou estruturas de cariz doméstico;

−

vestígios de rede viária e caminhos antigos;

−

vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matériasprimas;

−

estruturas hidráulicas e industriais;

−

estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;

−

estruturas de apoio a atividades agropastoris;

−

estruturas funerárias e/ou religiosas.

8.2.2 RECOLHA DE INFORMAÇÃO
A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta:
−

manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de
documentação específica disponível, de caráter geral ou local;

−

suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000,
da CMP, IGeoE) e da recolha comentada de potenciais indícios.

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação:
−

inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo; base de dados
Ulysses - Sistema de Informação do Património Classificado e SIPA – Sistema de
Informação para o Património Arquitetónico da Direção-Geral do Património Cultural –
DGPC; bases de dados das autarquias abrangidas pela área de estudo);

−

bibliografia especializada;

−

instituições públicas ou privadas com coleções de arqueologia e um papel interventivo
ao nível do património local;

−

planos de ordenamento e gestão do território;

−

projetos de investigação e processos de avaliação de impactes existentes na região.

8.2.3 TRABALHO DE CAMPO
A equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas:
−
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reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;
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−

constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a presença no
terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou
etnográficos) não detetados na bibliografia;

−

recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos locais
citados;

−

prospeção arqueológica sistemática da área de implantação da Barragem da Veiga,
perímetro do NPA e respetivos acessos, bem como da área correspondente ao
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga (conforme a Circular do Instituto Português de
Arqueologia “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em
Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de setembro de 2004).

A metodologia empregue consiste na progressão no terreno apoiada por cartografia em formato
papel e em formato digital (introduzida em sistema GPS), permitindo o estabelecimento prévio
da área a percorrer.
Quando existem dados disponíveis, as coordenadas dos sítios e estruturas conhecidos de
antemão na área de afetação do projeto são introduzidas em GPS, para que se possa proceder
a uma verificação/correção de todas as localizações facultadas pela bibliografia.

8.2.4 REGISTO E INVENTÁRIO
Posteriormente à recolha de informação, procede-se ao registo sistemático e à elaboração de
um inventário (compilação dos elementos identificados).
Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e
etnográfico é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos:
−

identificação: n.º de inventário e topónimo;

−

localização geográfica e administrativa: freguesia, concelho e coordenadas geográficas;

−

categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, proteção/legislação, descrição e
referências bibliográficas.

Este registo é complementado pelo preenchimento da Ficha de Património HistóricoArqueológico. O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico,
Arquitetónico e Etnográfico.
A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade
patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas
que possam vir a ser objeto de propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção
específicas.
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A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000 sobre a qual as realidades
inventariadas são georreferenciadas.
O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos
testemunhos patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística.

8.3 RESULTADOS
8.3.1 FISIOGRAFIA
As características específicas deste território enquadram-no na chamada Terra Quente
Transmontana, caracterizada por um clima com Verões muito quentes, secos e prolongados que
determinam uma vegetação e uma agricultura tipicamente mediterrânica. A estação fria é
também muito marcada, com um elevado número de geadas anuais, sendo as estações
intermédias da Primavera e Outono, relativamente curtas em termos climáticos.
Do ponto de vista geológico, a área em estudo insere-se na unidade morfo-estrutural designada
por Maciço Hespérico, que corresponde a uma das grandes unidades morfo-estruturais de
Península Ibérica, enquadrando-se na sub-bacia norte a noroeste da Zona Centro Ibérica (ZCI),
isto é, na bacia metassedimentar do Douro.
As rochas metassedimentares, incluídas no Grupo do Douro, distribuem-se principalmente pelas
regiões sul e sudeste da folha de Torre de Moncorvo e são intruídas a norte e junto ao Rio Douro
pelos granitóides da Antiforma de Vila Real-Carviçais e do Maciço de Numão. Na zona de
Carrazeda de Ansiães estas formações apresentam-se bem desenvolvidas.
Intrusivos nos metassedimentos e nos granitoides, aproveitando zonas de cisalhamento ou
fraturas de carácter distensivo, encontram-se por toda a área filões de quartzo, aplitopegmatitos, pegmatitos, microgabros, lamprófiros e pórfiros graníticos.
O concelho é sem dúvida palco de uma paisagem rica e diversa, desde a foz do rio Tua, na
margem direita do rio Douro, até à vila, sendo em geral uma paisagem marcadamente rural.
Presenciamos uma paisagem que vai desde as encostas declivosas do Douro ocupadas por
vinhas e as do Tua ocupadas por vinhas e olivais até ao amplo planalto ocupado por campos
agrícolas, soutos e pomares de macieiras; área ocupada pelo presente projeto.

8.3.2 TOPONÍMIA
A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada no interior
e na periferia da área do projeto. Através do levantamento toponímico é possível a identificação
de designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação
antiga e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na área em estudo, identificaram-se
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maioritariamente topónimos associados com a utilização humana de determinados espaços em
moldes tradicionais.
De acordo com a Cartografia Militar Portuguesa (CMP), à escala 1:25000, foram analisados os
seguintes topónimos:
−

Selores: do latim sorores, 'irmãs', certamente alusão a um eremitério de freiras;

−

Ansiães: etimologia do termo Ansiães, que seguramente sucedeu a Ansianes, por
Ansiani. Provavelmente será locativo antroponímico de Ancianus, algum proprietário
local de villa romana ou altimedieva, cronologicamente justificada com abundância de
numismas daquela época;

−

Carrezada: as opiniões divergem sobre este topónimo, que poderá vir do étimo préromano kar-'rochedo', e não do latim vulgar cariceta, derivado de carex, 'colmo
palustre', como se tem dito.

8.3.3 PESQUISA DOCUMENTAL
Apesar do levantamento bibliográfico não ser vasto no que concerne a estudos sobre o
património arqueológico do concelho, na sua medida possibilita um enquadramento
histórico/geográfico abrangente, indiciando através de critérios de proximidade geográfica as
potencialidades arqueológicas da região em estudo (Branco, 2009).
Considerando a escala do presente projeto, verifica-se que o município de Carrazeda de Ansiães
detém alguns estudos de investigação arqueológica de sítios específicos; sendo que um estudo
geral, para além do PDM, onde se identifica a existência de sítios arqueológicos ou outros
achados particularmente notáveis, destacamos a síntese intitulada “Património Arqueológico
do Concelho de Carrazeda de Ansiães” (Pereira & Lopes, 2005).
Cruzamos as informações obtidas na bibliografia, com as bases de dados do Endovélico (DGPC)
e o Ulisses (SIGA), que nos permitiu realizar uma caracterização crono-espacial das freguesias
onde o projeto se localiza.
Os inúmeros locais identificados e que revelam vestígios de ocupações da Pré-História, como as
pinturas rupestres do Cachão da Rapa, o Morro do Castelo de Linhares, o Monte da Senhora da
Graça, o Monte das Chãs e a elevação do Castelo de Ansiães; mostram como o atual concelho
de Carrazeda de Ansiães foi, desde sempre ocupado pelo homem.
As fragas com ferraduras são manifestações de arte rupestre cujo significado simbólico ou
prático ainda não está claramente definido. No entanto, é frequente a sua cronologia ser
atribuída à Idade do Ferro. As prospeções realizadas no antigo termo de Ansiães permitiram
verificar que estas rochas gravadas se encontram de uma forma quase sistemática nas bermas
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ou nas proximidades de caminhos que estruturavam a antiga rede viária, como é o exemplo da
Fraga das Ferraduras de Belver (CNS 34396), nas imediações da área de estudo do presente
projeto.
O termo Ansiães, que seguramente sucedeu a Ansianes, por Ansiani. Provavelmente será
locativo antroponímico de Ancianus, algum proprietário local de villaromana ou altimedieva,
cronologicamente justificada com abundância de numismas daquela época. É do período
romano que se enquadra a estação arqueológica da Quinta da Ribeira (CNS 2188), na aldeia de
Tralhariz. No início do séc. XX foram ali detetados importantes vestígios arqueológicos de uma
antiga vila romana. Este arqueossítio foi considerado como uma das mais importantes estações
arqueológicas do período romano na Região do Alto Douro, devido ao aparecimento de
mosaicos policromos de tipologia geometrizante e cuja cronologia se insere no séc. V.
O castelo de Linhares tem vindo, através das suas campanhas de escavação, revelar ocupação
que remonta ao calcolítico; sendo que os seus vestígios visíveis mostram tipologia medieval;
revelando o reaproveitamento do local preponderante no domínio da paisagem envolvente.
A área fortificada apresenta uma estrutura defensiva composta por duas muralhas que
protegem duas áreas aparentemente distintas funcionalmente. O castelo revela implantação
adequada à topografia local, com uma primeira linha de muralhas semicircular, com cinco torres
quadrangulares. Numa cota mais elevada, é percetível vestígio da torre de menagem e anexos.
A segunda fortificação é mais extensa e apresenta alguns derrubes de estruturas. É um complexo
que se afigura defensivo. (CNS 2737) O castelo está classificado como MN - Monumento
Nacional, pelo Decreto 16-06-1910, DG 136 de 23 de junho de 1910. Recentemente foi dotada
de uma receção de apoio ao visitante que lhe poderá fornecer informação detalhada sobre a
antiga vila de Ansiães e as suas duas igrejas, a igreja de São Salvador de características de estilo
românico e a igreja de São João Baptista de características de estilo pré-românico.
É a partir da Idade Média, que o local adquire particular importância durante o processo da
reconquista Cristã obtendo nesta altura a sua primeira carta de foral. O documento outorgado
em meados do séc. XI pelo rei leonês Fernando Magno, constitui um dos mais antigos forais do
espaço geográfico definido pelas atuais fronteiras do território português. Durante a fase AltiMedieval, o local possuía já uma longa e reminiscente herança cultural, fator decisivo para se
estruturar como centro fulcral na zona fronteiriça do rio Douro. (PDM)
Nos séculos XII, XIII, XIV e XV, os reis Afonso Henriques em 1160; Sancho I, 1198; Afonso II, 1219
e finalmente D. Manuel I, em 1510 reconhecem e promulgam forais à Vila Amuralhada de
Ansiães. As delimitações territoriais foram sofrendo alterações circunstanciais à medida de cada
reinado, ora alargando ou reduzindo o termo. Foi na Baixa Idade Média que Ansiães se impõe
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estrategicamente numa região fulcral do expansionismo Cristão, adquirindo assim um estatuto
urbano que atingiu o seu apogeu durante os séculos XIII e XIV. (AGUILAR, 1989)
Contudo, o final do séc. XV, e particularmente o séc. XVI, marcam o início de uma transformação
demográfica traduzida numa perda cada vez mais acentuada da importância urbana, em função
do desenvolvimento de outras localidades que constituíam o território concelhio. É certo que
em 1443, o rei D. Afonso V atribui aos besteiros de Ansiães grandes privilégios e isenções, e que
em 1510 o rei D. Manuel lhe outorga novo foral. Todavia, uma tendência de caráter depressivo
começava a atingir o local e em 1527 algumas aldeias que constituíam o município contavam já
com uma população superior à de Ansiães. Nas centúrias seguintes este movimento acabou por
se agudizar, culminando na transferência dos Paços do Concelho para Carrazeda, ato que
ocorreu em 1734 pelo fato de no antigo reduto residir um número bastante reduzido de pessoas.
(PDM).
Os locais de culto assumem grande importância na história e evolução da paisagem. No concelho
de Carrazeda de Ansiães são vários os testemunhos de edifícios religiosos; sendo o mais
representativo e classificado, a Capela da Senhora da Ribeira em Seixo de Ansiães, não se
localizando na área de estudo da freguesia em análise. Na categoria de conventos, mosteiros e
santuários, identificamos, na União de Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores, já em
ruínas, a capela de Santo António: “templo de pequenas dimensões constituído por um só corpo
de planta aproximadamente quadrada. O edifício não possuo qualquer elemento arquitectónico
ou decorativo digno de realce. Todavia constitui um importante testemunho da história de
Alganhafres, cuja sua origem radica no periodo medieval.” (CNS17000)
Esta união de freguesias revela ainda a Igreja de Santa Eufémia, que pelas suas características
únicas, foi classificado como Imóvel de Interesse Publico em 1993. “Este edifício está implantado
no declive que parte da praça principal e domina a povoação. É um espaço de grande volumetria,
construído durante o século XVIII, composto por um alpendre suportado por doze colunas
toscanas que precede a fachada principal. Apresenta um portal de padieira reca, enquadrado
por duplas pilastras toscanas e coroado por frontão interrompido. Mas a principal atração deste
espaço está no seu interior, com retábulos ao gosto do barroco nacional e um teto em falsa
abobada, com caixotões pintados onde se representam cenas da vida dos santos, de Cristo, da
Virgem e uma Árvore de Jessé” (PDM).
A igreja de Santo António, na localidade de Beira Grande, revela-se como um templo com
prováveis origens medievais, a julgar por três pequenas esculturas conservadas na fachada
lateral norte. E, em Selores, a igreja matriz de São Gregório, destaca-se a rosácea que se abre
sobre o portal axial em arco de volta perfeita e a empena truncada pela dupla sineira (PDM).
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A freguesia de Marzagão está intimamente ligada à história do castelo de Ansiães, sendo que
em 1500 a sede da paróquia, se muda para esta localidade. “A testemunhá-lo está a imponência
da sua igreja paroquial, templo com uma estrutura arquitetónica erigida inicialmente no século
XVI e que durante o século XVIII foi objeto de uma profunda remodelação, transformando-a
num exemplar arquitetónico ao gosto barroco. Trata-se de uma igreja com planta retangular, de
uma só nave e capela-mor. O principal interesse reside no seu interior, onde vamos encontrar
interessantes retábulos de talha dourada ao gosto do barroco joanino rural e um teto
estruturado em caixotões pintados com cenas hagiográficas e historiográficas cristãs.” (PDM)
Em Portugal, entre os séculos XVII e XVIII edificaram-se inúmeras casas, solares, palácios e
quintas de recreio por consequência das favoráveis condicionantes económicas, sociais, políticas
e culturais, de nobres, bispos, reis, rainhas, entre outros. Em Selores encontramos a Casa de
Selores, classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1977. Situada à entrada da aldeia
para quem vai de Carrazeda de Ansiães, este edifício é composto por três corpos diferenciados:
a capela, a casa e a varanda alpendrada. A capela mandada edificar em 1616 pelo bispo do Porto
Diogo Gonçalo de Morais. Este edifício arquitetónico civil usufrui de três brasões. É um edifício
classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto nº 129/77, DR, 1.ª série, n.º 226 de
29 setembro 1977. Junto a Selores situa-se a aldeia de Alganhafres com o seu núcleo
habitacional, em particular a arquitetura solarenga da chamada “Casa Grande”, construção do
século XVIII composta pelo edifício de habitação e capela privativa de invocação a Santo António
que ostenta na sua fachada o brasão da família Sousa do Prado. (PDM e SIPA)
A área do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, Carrazeda de Ansiães se encontra abrangido
pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ADV), integrado na Lista do Património
Mundial da UNESCO, e classificado como paisagem protegida – paisagem cultural evolutiva viva.
A inscrição do Alto Douro Vinhateiro (ADV) na lista do Património Mundial data de 16 de
dezembro de 2001 por ocasião da 25ª Sessão do Comité do Património Mundial (CPM). Com
uma área de 24.600 ha, o ADV situa-se nos concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães,
Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta Penaguião, São João da Pesqueira,
Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, e Vila Real.
Esta área foi considerada ser representativa do caráter patrimonial da Região Demarcada do
Douro (RDD), correspondendo a cerca de 10% da área total. Por sua vez, mediante o Aviso n.º
15170/2010, de 30 de julho foi definida a Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV que
basicamente coincide com a RDD. É nesta ZEP que se inclui parte do Projeto em análise. A
localização do Projeto na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, obriga à aplicação
das orientações constantes no “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World
Properties” (ICOMOS, 2011)
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Em relação aos instrumentos de inventário patrimonial merece particular destaque o
recenseamento elaborado no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM 2015), no
qual foram identificados mais de meia centena de sítios de interesse arqueológico e mais de
sete dezenas de imóveis e/ou conjuntos de interesse arquitetónico.

8.3.4 PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA E RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS EDIFICADOS
Foi realizada prospeção arqueológica sistemática da área de incidência do projeto, entre 2 a 5
de novembro de 2021.
Devido à especificidade das distintas áreas e distintos impactes expectáveis, procede-se a uma
caracterização individualizada das áreas de estudo, relativamente à barragem da Veiga e ao
bloco de rega.
Barragem da Veiga
A área da barragem e respetivo lago inserem-se num vale, onde serpenteia a ribeira da veiga,
entre pomares de macieiras. A orografia apresenta declive suave.

Foto 8.1 – Zona de declive suave.

Os terrenos são de fácil acesso, sendo a visibilidade dificultada apenas pela vegetação rasteira.
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Foto 8.2 – Troço inicial do acesso à zona da albufeira da ribeira de Linhares.

Revela alguns reservatórios de água de pequenas dimensões de apoio à rega atual dos pomares.

Foto 8.3 – Exemplo de reservatórios ladeados por blocos de granito.

No que concerne a casas ou demais edifícios surgem pontualmente estruturas de apoio agrícola:
armazéns.

Foto 8.4 – Casas de apoio agrícola, maioritariamente em blocos de granito, algumas recuperadas.
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O potencial arqueológico desta área revela-se pouco significativo, considerando que os solos já
sofreram perturbação com a lavra intensiva ou abate de árvores.

Foto 8.5 – Área da albufeira com arranque de pomar em curso.

Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
A área de estudo do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga é bastante complexa e diversificada.
É composta por uma manta de retalhos de ocupações dos solos agrícolas e alguns matos densos,
muito recortada, como resultado dos contrastes orográficos da paisagem agrícola.

Foto 8.6 – Paisagem diversificada.
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Foto 8.7 – Paisagem diversificada.

São muito representativos os terrenos existentes no bloco de rega com condições de visibilidade
do solo bastante favoráveis e razoáveis para a prospeção arqueológica e correspondem
efetivamente aos lotes com ocupação agrícola, regularmente lavrados e desprovidos de
vegetação herbácea ou arbustiva. A estes também se associam condições orográficas
genericamente propícias e domínio visual da paisagem envolvente, que permite a deteção de
estruturas e topografias sugestivas.

Foto 8.8 – Visibilidade favorável.

A densidade do coberto vegetal faz-se sentir igualmente em troços dos corredores de traçados
de infraestruturas lineares que extravasam os setores agricultados, nomeadamente ao longo
das linhas de água e nas manchas de árvores, campos de giestas e zonas de baldio.

176

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Foto 8.9 – Baldio.

Foto 8.10 – Áreas cobertas por giestas.

Em termos orográficos, os relevos mais acentuados marcam e delimitam os contornos dos
blocos de rega.

Foto 8.11 – Amplitude da paisagem nas áreas centrais do bloco de rega.

Apesar do domínio da atividade agrícolas, na periferia das áreas de incidência do projeto ainda
se identificam pequenos lotes de pastagens junto a algumas ribeiras.
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Foto 8.12 – Pastagem junto à área de incidência do projeto.

Uma das principais características que se salienta de imediato na área de estudo é a abundância
e variedade de construções de apoio à atividade agrícola e de muros de pedra seca.
A abundância e dispersão de muros é de tal forma impressionante, que se optou por não
inventariar exaustiva e individualizadamente estas ocorrências, uma vez que o inventário
perderia leitura e a cartografia do Património consistiria numa mancha de traçados
entrecruzados.

Foto 8.13 – Muros pedra seca, zona de Selores.
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Foto 8.14 – Muros pedra seca, zona de Seixo de Ansiães.

Foto 8.15 – Muros delimitadores das linhas de água.

Ainda assim, é necessário proceder a uma caracterização e tipificação genérica desta realidade
na sua abundância e diversidade.
Somada a extensão de todas as estruturas muradas existentes na área de estudo, estariam em
causa várias dezenas quilómetros, que representam um notável investimento de força de
trabalho, na recolha de matéria-prima e respetiva elaboração.
Apesar da diversidade de técnicas construtivas presentes na área estudada, todas são estruturas
de uma grande simplicidade, desprovidas de qualquer pretensão arquitetónica, fruto do simples
engenho do agricultor para adaptar a natureza às suas necessidades de delimitação do espaço.
As imagens apresentadas pretendem constituir apenas uma amostragem da diversidade de
aparelhos construtivos identificados. Desde os muros mais toscos e rudimentares, até às
construções um pouco mais cuidadas, que manifestam algum investimento na técnica e seleção
os elementos pétreos: desde meros blocos fincados na vertical; aos aparelhos que intercalam
grandes blocos fincados com lajes mais pequenas, dispostas no preenchimento dos espaços
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entre blocos; aos aparelhos de dimensão regular dispostos na horizontal, formando um topo de
muro relativamente regular; até a elaborados aparelhos em espinha.

Foto 8.16 – Muros pedra seca, a ladear caminhos entre as propriedades agrícolas.

Foto 8.17 – Muros pedra seca, blocos de grandes dimensões, em caminhos principais com fonte
incluída.

Os muros sobrepõem-se aos afloramentos rochosos, dividem extensas propriedades, definem
cercados de planta quase circular, delimitam acessos, encanam e artificializam as margens as
linhas de água, são visíveis nas encostas enquanto elementos fundamentais para as práticas
agrícolas com recurso a processos de armação do terreno para evitar as perdas de solos.
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Foto 8.18 – Muros pedra seca, a dividir terrenos.

Regista-se uma panóplia de estruturas de apoio aos campos, como os amplos poços de planta
retangular e boca estruturada em grandes blocos de granito ou pontões sobre as linhas de água
para permitir o seu atravessamento.

Foto 8.19 – Poço de planta quadrada em pedra seca.

Surgem também várias alminhas pela área de estudo, como uma tipologia de edificado de teor
marcadamente religioso, tendencialmente localizado nas bermas das estradas ou de caminho.
No Dicionário de Termos de Arte e Arquitetura, a alminhas são definidas como uma corrente
artística de fácil acesso e compreensão, «expressão artística que se pode classificar como naïf».
(Silva & Calado, 2005, p. 24).
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Foto 8.20 – Exemplos de alminhas.

No ANEXO 04 do presente documento identificam-se as ocorrências patrimoniais existentes na
área de estudo do projeto.
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9 PAISAGEM
9.1 CONSIDERAÇÕES
A superfície do território que vemos é o que chamamos de paisagem. Esta, para além de
depender da perceção humana, tendo assim uma interpretação subjetiva, é a expressão de
recursos biofísicos e biológicos e, na maioria das situações, contém em si a expressão da ação
humana sobre o território.
Deste modo, a paisagem deve ser entendida como um recurso natural não renovável à escala
temporal humana e deve ser preservada, podendo pontualmente constituir um fator de
classificação/qualificação dos espaços.
A área de estudo localiza-se em Trás-os-Montes, no concelho de Carrazeda de Ansiães,
ocupando uma área total de cerca de 106 km2.
A paisagem da área de estudo apresenta um mosaico de ocupação, onde a atividade agrícola,
que ocorre nas zonas baixas e aplanadas, se encontra articulada com espaços naturalizados. A
distribuição das atividades humanas encontra-se em harmonia com o relevo, isto é, as atividades
humanas ocupam as áreas menos declivosas onde se encontram os melhores solos agrícolas.
As parcelas agrícolas apresentam pequena dimensão e nestas as culturas permanentes, olivais,
pomares, vinhas, etc. ocupam as encostas que apresentam declives mais suaves, e as culturas
anuais ocupam os terrenos localizados junto a linhas de água, beneficiando dessa proximidade.
Os cabeços, que envolvem todas as áreas de baixa, apresentam relevos mais agrestes e neles os
afloramentos rochosos intercalam-se com matos de giestas, zimbros e urzes surgindo manchas
esparsas de bosquetes de sobreiros, característicos da vegetação climática desta região.
A diversidade de usos que o território apresenta confere à paisagem características únicas e o
reconhecimento deste facto determina o aparecimento da noção de Qualidade Visual da
Paisagem e a necessidade de avaliação da mesma. A quantificação deste parâmetro torna
possível a avaliação do valor que a paisagem tem a nível local e/ou regional, não só em termos
visuais, mas também ao nível da conservação da natureza. No entanto, esta classificação é
intuitiva e, consequentemente, variável para os diferentes observadores, uma vez que depende
do conhecimento/experiência destes.
A possibilidade de avaliar uma paisagem varia ainda com a extensão de território que a vista do
observador abarca e com o número de elementos que estão presentes na composição da
mesma. Quanto maior a extensão de paisagem avistada, menor é a perceção individual de cada
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um dos seus atributos (linhas, cor, forma, textura, escala, diversidade) e, consequentemente,
maior a importância da sua avaliação conjunta.
Do mesmo modo, e por oposição, bacias visuais de menor dimensão determinam que os
elementos que compõem o território ganhem relevância e, como tal, a avaliação individual
destes elementos é determinante na avaliação do conjunto da paisagem.
Por outro lado, as características do relevo e a presença de pontos com cota superior criam
condições de visibilidade em alguns locais, e, do mesmo modo, retiram condições de visibilidade,
quando os pontos apresentam cotas inferiores à sua envolvente próxima. Deste modo, é
possível avaliar a Capacidade de Absorção Visual de uma paisagem.
A Capacidade de Absorção Visual é entendida como a capacidade que a paisagem possui para
absorver ou integrar as atividades humanas sem sofrer alteração da sua expressão e carácter e
da sua qualidade visual. Assim, esta característica é mais elevada numa paisagem urbana que
numa paisagem rural e é dependente da localização do observador e da obra a realizar.
De seguida é apresentada a metodologia de caracterização e avaliação da paisagem, que visa
ser objetiva nos dados utilizados e nos resultados obtidos, procurando-se deste modo diminuir
a subjetividade presente na avaliação de um conceito cujo valor está maioritariamente
dependente da cultura e experiência de vida do observador.
Assim, a metodologia a desenvolver tem como objetivo identificar todas as situações favoráveis
e desfavoráveis, fornecer indicações sobre a viabilidade do projeto e, no caso desta se verificar,
indicar medidas a adotar no sentido de minimizar os impactes gerados (Cancela
d’Abreu et al., 2016).

9.2 METODOLOGIA
O estudo da paisagem compreende dois aspetos principais:
−

considera a paisagem como um todo, assumindo como indicadoras as inter-relações
entre os elementos inertes (solo, água, ar) e vivos (a fauna, a flora e o Homem);

−

considera o efeito cénico da paisagem, atendendo à expressão dos valores estéticos,
plásticos e emocionais do observador face ao meio natural. Sob este ponto de vista a
paisagem é interpretada como a expressão espacial e visual do meio físico.

Para o desenvolvimento da metodologia avaliar-se-ão três parâmetros: Capacidade de Absorção
Visual da Paisagem; Qualidade da Paisagem; e Sensibilidade da Paisagem a elementos novos.
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Assim, para a elaboração do estudo de caracterização da paisagem adotou-se a seguinte
metodologia, de modo a possibilitar a construção de uma análise rigorosa da área de estudo:
−

identificação das características do projeto e da área onde este se localiza;

−

fotointerpretação de ortofotomapas, para aferição de alguns pontos e delimitação de
unidades de paisagem;

−

visita de campo, para validação de usos do solo e registo fotográfico destes e das
unidades de paisagem;

−

elaboração, em gabinete, de cartas temáticas de suporte à análise realizada, para
apresentação da carta de unidades de paisagem, da carta de qualidade visual da
paisagem, das cartas das bacias visuais das infraestruturas do projeto na paisagem, da
carta de capacidade de absorção visual da paisagem e da carta de sensibilidade da
paisagem (DESENHOS 16 a 23).

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. O software ArcGIS™ foi utilizado como apoio a esta metodologia17.
A sobreposição de cartas de análise e de cartas síntese (Qualidade e Capacidade de Absorção
Visual) conduz à elaboração de uma carta que traduz a Sensibilidade da Paisagem. O método de
elaboração desta carta pode ser resumido através do seguinte quadro síntese.
Quadro 9.1 – Quadro síntese para avaliação da sensibilidade da paisagem.
Qualidade da paisagem
Absorção visual
Elevada

Média

Baixa

Elevada

Média

Média

Muito Baixa

Média

Elevada

Média

Baixa

Baixa

Muito Elevada

Elevada

Média

Para a elaboração das diversas cartas estabeleceu-se uma quadrícula com 25 m de lado, no
terreno, que se aplicou às cartas geradas de modo a possibilitar a sua sobreposição e elaboração
dos temas a apresentar.

17

O SIG permite a geração de cartas base e o cálculo automático da soma das quadrículas, através das indicações e

reclassificações fornecidas pelo operador.
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Apesar da extensão da área de estudo não ser ampla ela apresenta grande diversidade gerada
por uma topografia bastante dinâmica que gera bolsas diversas, correspondentes aos diversos
vales.
Assim, de um modo gera os cursos de água não são muito encaixados e os fundos de vale são
largos e aplanados encontrando-se afetos à produção agrícola. As vertentes envolventes
encontram-se cobertas por um mosaico mais ou menos complexo de sobreirais, carvalhais,
castinçais, matos e regeneração de pinheiros, sem que estes últimos apresentem, na sua
maioria, as características das florestas de produção, dado que de um modo geral se encontram
mesclados com a vegetação autóctone, em diferentes proporções.
A zona sul da área de estudo, integrando o Alto Douro Vinhateiro (ADV), apresenta um relevo
muito mais abrupto, e encaixado, sendo consequentemente ocupado de modo muito diverso.
Nesta área estão presentes, de modo quase exclusivo, a vinha e o olival, armado em socalcos
que se desenvolvem na metade inferior das encostas, sendo os topos das vertentes ocupados
por matos ou bosquetes característicos da região e por afloramentos rochosos.
A carta de unidades de paisagem é, por vezes, muito idêntica à carta de usos do solo, dado que
apresenta extensas áreas agrícolas e florestais – classes Agrícola e Florestal – sendo estas
unidades composta por subunidades, correspondentes aos usos do solo dominantes ou a
topografias distintas, dentro de um mesmo uso.
Por este motivo, optou-se por utilizar a carta de usos do solo como base para compor a carta de
unidades e subunidades de paisagem, contudo, procedeu-se à adaptação desta carta à realidade
visual pelo que dada a dimensão e fragmentação das parcelas agrícolas, foram criadas
subunidades correspondentes a mosaicos que agrupam áreas com usos, predominantemente
agrícolas diversos.
Após o estabelecimento das unidades e subunidades de paisagem, a cada subunidade foi
atribuída uma ponderação que contribuiu para a avaliação da qualidade da paisagem realizada,
como descrito adiante.
Indicam-se, de seguida, os temas de base para a elaboração de cada uma das cartas
apresentadas:
−

Carta de Qualidade Visual da Paisagem – declives, ocupação do solo e intrusões visuais;

−

Carta de Capacidade de Absorção da Paisagem – modelo digital de terreno e pontos de
visualização localizados sobre a área de estudo;

−

Carta de Sensibilidade da Paisagem – Carta de Qualidade Visual da Paisagem e Carta de
Capacidade de Absorção da Paisagem.
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Metodologicamente, a alteração introduzida pela implantação do projeto será avaliada pela
alteração da qualidade visual da paisagem e, consequentemente, da sua sensibilidade. À
alteração verificada corresponde uma variação da qualidade e sensibilidade da paisagem, mas
não na capacidade de absorção visual da mesma, dado que a bacia visual da envolvente, de um
modo geral, é mantida.

9.3 ÁREA DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DA SUA PAISAGEM
9.3.1 CONSIDERAÇÕES
A área de estudo foi definida atendendo às características do projeto e da paisagem do local.
Assim, delimitou-se uma área ao redor do projeto com um afastamento de 3000 m a todas as
infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga.
Sendo a paisagem a superfície do território que é visível de um determinado ponto de
observação, considerou-se relevante caracterizar uma área cuja perceção humana
possa apreender.
Deste modo, se é verdade que em determinados pontos de visualização se pode abarcar uma
vasta extensão de território, também é verdade que embora avistado, este não é percetível, isto
é, o observador não tem a capacidade para distinguir os diversos elementos que compõem a
paisagem.
No caso em estudo, a paisagem caracteriza-se por uma topografia acentuadamente ondulada
onde os fundos de vale e as encostas de menor declive estão ocupadas por terrenos agrícolas e
os cabeços dos montes e as vertentes mais acentuadas, onde frequentemente surgem
afloramentos rochosos, estão ocupadas por espaços florestais, sendo mais comuns as
comunidades espontâneas e não os povoamentos de produção.
Contudo, na aproximação ao vale do rio Douro altera-se tanto a topografia, como a ocupação
do solo, e se os cabeços continuam a ser ocupados, predominantemente, por comunidades
autóctones, os fundos e vale deixam de ser aplanados, a diversidade de culturas praticadas
reduz-se ao olival, à vinha e pontualmente a amendoais, e estes desenvolvem-se em encostas
acentuadas, armadas em socalcos.
O engenho de armação do terreno, para permitir a realização de práticas agrícolas, confere à
paisagem características únicas que determinaram a classificação de parte da região demarcada
do Douro, pela UNESCO, como Património Cultural da Humanidade, denominando-o de Alto
Douro Vinhateiro.
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A área de estudo do descritor Paisagem abrange uma pequeníssima porção da área classificada
pela UNESCO como Alto Douro Vinhateiro mas está maioritariamente integrada na Zona Especial
de Proteção desta, pelo que a avaliação do impacte das ações a realizar, sobre a paisagem, tem
de considerar o valor patrimonial da paisagem, em presença.
A topografia da área de estudo apresenta bons pontos de visualização, no entanto, a maioria é
inacessível pelo que os campos de visualização e de abrangência são frequentemente reduzidos,
dado que os montes se sucedem bloqueando vistas. Deste modo considera-se que a área
definida cumpre os requisitos necessários à caracterização da paisagem.
Esta região apresenta um clima de verão quente, caracterizado por temperaturas altas e quase
ausência de precipitação durante o período estival. Nesta época do ano os termómetros atingem
com alguma frequência temperaturas acima dos 35 ºC.
De modo inverso, na estação fria o clima apresenta-se seco, com precipitações anuais inferiores
a 700 mm e temperaturas médias máximas a rondar os 15 ºC e mínimas os 5 ºC.
O relevo da área de estudo é ondulado, oscilando entre os 125 e os 888 m de altitude,
caracterizado pela presença de declives médios a acentuados onde a atividade agrícola e
florestal de produção ocupam um uma superfície inferior à dos espaços naturalizados de matos
e matas.
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Figura 9.1 – Relevo da área de estudo.
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Neste espaço, os elementos artificiais presentes são a rede viária e todos os edifícios que se
encontram na paisagem, a maioria concentrados em aglomerados urbanos de pequena
dimensão.
A paisagem da área de estudo apresenta-se muito naturalizada, sendo muito frequentes as áreas
ocupadas por matos ou por florestas espontâneas de sobreiros ou carvalhos.
As áreas afetas ao setor primário de atividade encontram-se maioritariamente nos fundos dos
vales e até meio das encostas, quando estas apresentam declives suaves, ‘trepando’ as encostas,
por meio de socalcos, na área do Douro.
As linhas de água marcam a paisagem, todavia são pouco frequentes os cursos de água que se
apresentam com galerias ripícolas bem desenvolvidas. Pontualmente, ao longo das margens,
surgem árvores típicas de galerias ripícolas, com alguma dimensão e estrutura. No entanto, a
presença de leiras agrícolas, que aproveitam, a proximidade à água e os declives suaves que os
fundos dos vales apresentam, determinou a redução das galerias e em algumas áreas agrícolas
o seu desaparecimento.
As principais linhas de água da área de estudo são a ribeira de Linhares, onde se localizará a
barragem, e a ribeira da Uceira, localizada a sudeste e a nascente de Seixo de Ansiães, que é um
afluente da margem direita do rio Douro. Destaca-se ainda o facto de a área de estudo integrar
um conjunto de pequenas ribeiras que marcam a paisagem, mas não têm expressão nesta.
A atividade agrícola desta região explora tanto as culturas anuais como as culturas permanentes,
sendo, devido à influência do clima, mais frequentes as culturas permanentes de vinha e olival.

Foto 9.1 – Paisagem da área de estudo.

É possível afirmar que o clima condiciona de forma determinante a construção das paisagens e,
sendo a vegetação um fator determinante, a observação da vegetação permite perceber o clima
da região, para este efeito é indiferente considerar vegetação espontânea ou introduzida. Assim,
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as práticas agrícolas, a localização dos aglomerados populacionais e a arquitetura típica da
região adequaram-se ao clima e expressam a sua dureza.
Outro aspeto determinante na construção da paisagem é o suporte físico desta, considerando-se
que a topografia e os solos presentes na área de estudo asseguram, em conjunto, o suporte
físico determinante para a construção de um modelo de paisagem.
Os fatores físicos descritos relacionam-se entre si, alterando-se e condicionando-se
mutuamente e, consequentemente, condicionando os fatores bióticos que deles dependem,
determinando por esta via o modo como a paisagem se constrói.
Na área de estudo dominam tradicionalmente as culturas de sequeiro, assim, estão presentes,
com alguma expressão, as culturas anuais, ocupando leiras localizadas junto aos cursos de água
e nos fundos de vale aplanados que apresentam várzeas férteis, assim, como culturas
permanentes, dominando entre estas o cultivo de vinha e olival.
As vertentes inclinadas e os cabeços mais incessíveis encontram-se ocupados por giestais, urzais
e zimbrais ou sobreirais e carvalhais espontâneos.
Deste modo, a paisagem da região encontra-se muito naturalizada e os elementos introduzidos
pelo homem, estão na sua maioria em harmonia com a envolvente.
Os aglomerados populacionais concentram a maior parte da população existente na região e
encontram-se dispersos no território. Carrazeda de Ansiães é sede de município e a maior
povoação da área de estudo, estando ainda dentro da área de estudo da paisagem as povoações
de Belver, Marzagão, Selores, Lavandeira, Fonte Longa, Seixo de Ansiães e Beira Grande, todos
elas pertencentes ao concelho de Carrazeda de Ansiães. Todas as povoações apresentam
características urbanas embora com uma oferta de serviços pouco extensa, sendo Carrazeda de
Ansiães exceção por estar dotada de um muito maior conjunto de serviços.
As indústrias existentes estão maioritariamente relacionadas com a transformação de produtos
do setor agrícola.
O ritmo das estações na paisagem da região é marcado pela floração dos pomares no inverno,
pelo verde das leiras, na primavera e verão, e pela queda das folhas das vinhas e dos pomares
no Outono, sempre enquadradas pelos afloramentos rochosos existentes e rodeados de matos
de zimbros ou florestas de sobreiros e carvalhais.
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9.3.2 UNIDADES E SUBUNIDADES DA PAISAGEM
A área de estudo está inserida, de acordo com Cancela d’Abreu, et al., (2004), no grupo de
unidade de paisagem de Trás-os-Montes, e mais especificamente na Paisagem de Baixo Tua e
Ansiães (n.º 27) e na Paisagem do Douro Vinhateiro (n.º 34).
Embora o limite da Paisagem do Douro Vinhateiro não se relacione diretamente com a área do
Alto Douro Vinhateiro delimitada pela UNESCO verifica-se existir, na zona da área de estudo,
uma aproximação entre ambas as delimitações, sendo de notar que a Zona Especial de Proteção
do Alto Douro Vinhateiro (ZEP ADV) não encontra correspondência nas unidades de paisagem
definidas pelo autor.
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Figura 9.2 – Aproximação à separação de Unidades de Paisagem, de acordo com Cancela D’Abreu, et al.
(2004) com indicação do Alto Douro Vinhateiro classificado pela UNESCO.
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Como é possível verificar na Figura 9.2, a maior parte das infraestruturas do projeto localizamse na Paisagem Baixo Tua e Ansiães entrando o extremo sul da área de estudo na Paisagem do
Douro Vinhateiro.
Os cabeços de afloramentos rochosos de granito são a imagem comum a toda a paisagem do
Baixo Tua e Ansiães, estando presentes mesmo nos locais em que os terrenos agrícolas ocorrem
com alguma expressão na paisagem. As áreas integradas no Douro Vinhateiro apresentam uma
perfeita articulação entre as potencialidades do território e sua a utilização, sendo que, pelas
suas características topográficas esta região apresenta um território muito estruturado onde a
diversidade de ocupação se encontra quase exclusivamente restrita à presença de vinha e de
olivais, montados em socalcos, e ao matos nas áreas de cabeço ou de mortórios (áreas armadas
em socalcos e abandonadas, após o ataque de filoxera do final do séc. XIX).
As povoações localizam-se exclusivamente na paisagem do Baixo Tua e Ansiães e concentram a
maioria das habitações e das atividades económicas, sendo frequente encontrar, dispersos pelo
território, pequenos edifícios de apoio à atividade agrícola.
Nesta unidade de paisagem os fundos de vales, aplanados, são ocupados pela agricultura mais
intensiva, localizando-se aqui as áreas de produção de culturas anuais, de pomares de média
dimensão, de vinha e de olivais e ficando as áreas mais declivosas e os cabeços dos montes
cobertos com matos e florestas autóctones, ou com áreas de produção silvícola.
A estrutura da paisagem desta região é complexa, sendo frequente a ocorrência de mosaicos
complexos, quer de edificação com agricultura e matos, quer de matos, espaços naturalizados e
áreas de produção silvícola. Assim, a delimitação de subunidades de paisagem é
frequentemente suportada pela alteração topográfica e gera áreas com dimensão significativa
onde o mosaico é a característica dominante.
Os cursos de água que atravessam a área de estudo só apresentam alguma expressão de galeria
ripícola ao se aproximarem do Douro, dado que nos planaltos que rodeiam Carrazeda de Ansiães
esta foi eliminada para dar lugar a campos agrícolas. Neste contexto, apenas no fundo dos vales
encaixados é possível ainda encontrar vestígios de galerias ripícolas com alguma dimensão.
As características topográficas do Douro Vinhateiro dificultam a instalação de atividades
humanas e a construção de edificações. Consequentemente a maior parte das unidades
agrícolas, Quintas, apresenta as edificações congregadas em núcleos onde se instalam todos os
edifícios necessários à operação da unidade agrícola.
A paisagem desta unidade, embora composta por elementos naturais, encontra-se
profundamente alterada por séculos de intervenção humana. O solo, xistoso, foi armado em
socalcos, de muros ou de terras, para a plantação de vinhas e olivais, até aos 600m de altitude.
194

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Os cabeços são ocupados por matos, zimbrais, sobreirais ou carvalhais consoante a litologia
existente. Sendo presenças residuais as edificações, que têm ocorrência pontual e se agrupam
em pequenos núcleos, correspondentes às Quintas, e pequenos pomares ou hortas, que se
localizam junto aos edifícios.
As unidades de paisagem abrangidas pela área de estudo apresentam características muito
distintas, verificando-se que a paisagem do Douro Vinhateiro tem uma reduzida expressão na
área de estudo (menos de 7%).
As subunidades de paisagem identificadas são descritas de seguida sendo também apresentada
a ponderação a aplicar para a elaboração da carta de qualidade de paisagem (ver Quadro 9.2).
Quadro 9.2 – Áreas e percentagem relativa das Unidades e subunidades de paisagem.
Unidades de Paisagem

Baixo Tua e Ansiães

Subunidades de Paisagem

Douro Vinhateiro

ha

%

ha

%

Espaços naturalizados

1925

19,6

28

3,9

Espaços naturalizados sobre rochedos

508

5,2

150

20,9

Galeria ripícola

33

0,3

3

0,4

Mosaico de matos, com regeneração de carvalhais e
pinheiros bravos

3776

38,3

189

26,4

Mosaico complexo de culturas e outros usos

1745

17,6

–

–

Floresta de produção

110

1,1

–

–

Culturas permanentes

768

7,8

22

3,1

Olival em socalco

48

0,5

49

6,8

Vinhas em socalco

88

0,9

276

38,5

Culturas anuais

439

4,5

–

–

Plano de água

22

0,2

–

–

Territórios artificializados

397

4

–

–

Total

9859

100

717

100

Espaços naturalizados
Os espaços naturalizados correspondem aos matos de constituição diversa que ocupam as
vertentes mais declivosas e os cabeços na área de estudo. Embora presentes em ambas as
unidades de paisagem identificadas, estes espaços estão fragmentados na paisagem no Baixo
Tua e Ansiães, encontrando-se substituídos por espaços naturalizados sobre rochedos na região
a sul, correspondente à paisagem do Douro Vinhateiro.
Nestes locais há vestígios de antigas explorações agrícolas, seja pela presença dispersa de
oliveiras, seja pela existência de ruínas de edifícios. São locais com elevada qualidade visual,
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dado que são sempre diversos, e fazem frequentemente o remate da área visível (por ocuparem
os cabeços dos montes).

Foto 9.2 – Encosta coberta de matos (na unidade de paisagem Baixo Tua e Ansiães).

Espaços naturalizados sobre rochedos
Esta subunidade de paisagem representa 1/5 da área total do Douro Vinhateiro, surge nas
vertentes declivosas próximas do Douro, e caracteriza-se pelos grandes blocos de rochas nuas,
que intensificam a sensação de dureza do relevo e da paisagem, que aparecem rodeados de
matos, sendo esta a diferença mais significativa relativamente à subunidade anterior.
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Foto 9.3 – Vertente sobranceira a um afluente da margem direita do rio Douro (na unidade de
paisagem Douro Vinhateiro).

Galeria ripícola
As linhas de água da área de estudo são, na sua maioria, ladeadas por culturas, no entanto, os
principais cursos de água apresentam galeria ripícola com alguma expressão que é composta
por freixos, alguns amieiros, arbustos e pequenas árvores característicos das margens dos cursos
de água.
Estas estruturas vegetais, embora muito pouco representadas, contribuem para a
compartimentação da paisagem valorizando-a, sendo por isso neste contexto muito valorizadas
para a qualidade visual da paisagem.
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Foto 9.4 – Galeria ripícola na área de projeto.

Mosaico de matos, com regeneração de carvalhais e pinheiros bravos
Estas áreas apresentam uma mistura de usos silvícolas, sendo característico encontrar bolsas de
vegetação natural espalhadas entre parcelas onde dominam espaços arbustivo-florestais,
naturais ou plantados em regeneração. Esta subunidade surge em locais de transição e as suas
características têm diretamente a ver com a dimensão das propriedades.
Nestes espaços, as áreas de vegetação natural são compostas por matos, bosquetes de sobreiros
ou de carvalhos, estando frequentemente presentes pinheiros, em regeneração, ou pequenas
áreas de pinhal, com condução silvícola, sendo muito difícil individualizá-las.

Foto 9.5 – Mosaico de matos, pinhais e carvalhais, sobre encosta a sul de Selores.
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Mosaico complexos de culturas e outros usos
Estas áreas apresentam uma mistura de usos, sendo característico encontrar bolsas de
vegetação natural, ou edifícios com usos diversos, em locais onde o uso dominante é o uso
agrícola. Esta subunidade surge em locais de transição e as suas características têm diretamente
a ver com a dimensão das propriedades.
Nestes espaços, a paisagem é composta por uma mescla de usos que competem com o uso
agrícola, sendo muito difícil individualizá-las. Os usos agrícolas presentes são geralmente a
vinha, o olival e os terrenos de cultivo de culturas anuais.

Foto 9.6 – Mosaico complexos de culturas e outros usos.

Florestas de produção
Os povoamentos florestais presentes na região são compostos, maioritariamente, por pinheiros
bravos. Estas áreas apresentam qualidade de paisagem média dado que, de um modo geral,
correspondem a manchas relativamente alteradas, onde se nota a perturbação causada pelo
abate de árvores.
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Foto 9.7 – Pinhal de produção.

Culturas permanentes
Esta subunidade da paisagem é composta pelos tradicionais olivais de sequeiro, vinha ou pomar,
sendo a macieiras a espécie frutícola mais frequente. Tratando-se de culturas tradicionais,
tipicamente de sequeiro, as plantas, de pequena dimensão, encontram-se relativamente
afastadas umas das outras, permitindo maior abrangência de vistas e a permanência de outros
usos compatíveis, caso assim se determine, pelo que a qualidade da paisagem é beneficiada.

Foto 9.8 – Pomar na área de estudo (em primeiro plano e ao fundo).

Olivais em socalcos
Nas áreas com declive um pouco, ou muito, acentuado o terreno encontra-se armado em
socalcos de modo a permitir a realização de culturas, entra as quais o olival tem alguma
representatividade.
Embora presente em ambas as unidades de paisagem, esta subunidade está mais representada
– quase 7% – no Douro Vinhateiro.
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Esta subunidade de paisagem ocorre em concomitância com a seguinte ocupando espaços que
apresentam caraterísticas idênticas, deste modo a qualidade da paisagem sai valorizada pela
existência de uma maior diversidade de elementos na paisagem.

Foto 9.9 – Olival armado em socalcos, na área de estudo.

Vinhas em socalco
A vinha armada em socalcos não é percentualmente expressiva na área de estudo, contudo é a
subunidade de paisagem mais representativa na Paisagem do Douro Vinhateiro, ocupando
quase 40% da área total desta unidade.
Nas margens sobranceiras ao Douro esta subunidade ganha expressividade e contribui para um
aumento da qualidade da paisagem no local. Esta área integra a Zona Especial de Proteção do
Alto Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO.

Foto 9.10 – Vinha armada em socalcos, na descida de Seixo de Ansiães para o rio Douro.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

201

Culturas anuais
Esta subunidade inclui áreas contínuas ocupadas por culturas anuais. Estas determinam a
ocorrência, na paisagem, de alternância de ocupação do solo com um período em que o solo se
encontra exposto.
Esta subunidade, pela diversidade de tonalidades que confere à paisagem e pela sua alternância
face às estações do ano, apresenta elevada qualidade de paisagem.

Foto 9.11 – Culturas anuais.

Planos de água
Esta subunidade de paisagem está presente apenas em um local da área de estudo
correspondente à albufeira da Barragem da Fonte Longa, que se localiza a nascente de Carrazeda
de Ansíães, a sul a estrada municipal n.º 1141, na unidade de paisagem Baixo Tua e Ansiães.

Foto 9.12 – Aspeto do plano de água da barragem da Fonte Longa.

Territórios artificializados
Apenas se identificaram territórios artificializados na unidade de Baixo Tua e Ansiães. Estes, de
um modo geral, encontram-se dispersos por esta unidade de paisagem, sendo possível verificar
que a transição destes espaços para os espaços agrícolas ou florestais, é progressiva tornando
por vezes difícil a identificação dos limites das diferentes subunidades de paisagem.
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Foto 9.13 – Aldeia de Marzagão.

Apresenta-se de seguida a Figura 9.3, com indicação de unidades e subunidades de paisagem
presentes na região em estudo.
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Figura 9.3 – Unidades e subunidades de paisagem da área de estudo do projeto.
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O projeto insere-se do seguinte modo na paisagem descrita:
−

a barragem e a albufeira ocupam mosaicos complexos culturais e espaços naturais de
matos, pelo que a introdução destas infraestruturas determinará a transformação do
uso do solo com uma profunda alteração da paisagem neste local;

−

a estação de filtração ocupa áreas de matos e espaços silvícolas, não se prevendo que,
após a instalação esta infraestrutura afete a paisagem;

−

os caminhos a construir afetam áreas de matos ou de floresta e deverão vir a adquirir
uma expressão idêntica à dos caminhos existentes pelo que não deverão determinar um
impacte com significado para a paisagem;

−

o bloco de rega vai afetar as áreas com maior intensidade de utilização agrícola, onde
se encontram instaladas vinhas, pomares e olivais, complementados com culturas
anuais, pelo que se estima que após a entrada em funcionamento do AH estas áreas
mantenham a sua expressão na paisagem.

9.3.3 QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
A valorização da paisagem é feita com recurso à análise de diversos parâmetros intrínsecos da
mesma. Na paisagem da área de estudo, os fatores determinantes para a avaliação da qualidade
da paisagem são os declives como valores naturais, a ocupação do solo (subunidades de
paisagem) e a presença de elementos desvalorizadores, de que são exemplo as linhas de alta
tensão (quando existem) como elementos exógenos.
No DESENHO 21 apresenta-se a Carta de Qualidade Visual da paisagem da área de estudo,
baseada nos fatores referidos.
A intersecção das cartas temáticas analisadas resultará numa carta que apresenta três classes.
Para a sobreposição dos temas de base os mesmos foram cruzados em forma de grid, com pixel
de 25 m de lado, e a cada quadrícula atribui-se a seguinte classificação:
Quadro 9.3 – Parâmetros intrínsecos de valorização da paisagem.
Parâmetros

Pontuação

Declives (DESENHO 30)
< 5%

1

5-15%

0

>15%

1

Uso do solo
Espaços naturalizados

4

Espaços naturalizados sobre rochedos

5
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Parâmetros

Pontuação

Galeria ripícola

4

Mosaico de matos, com regeneração de carvalhais e pinheiros bravos

3

Mosaico complexo de culturas e outros usos

3

Florestas de produção

2

Culturas permanentes

4

Olival em socalco

3

Vinhas em socalco

5

Culturas anuais

4

Plano de água

3

Territórios artificializados

1

Linhas de Alta Tensão
Presentes

-2

O resultado do somatório das malhas referentes a cada tema, quadrícula a quadrícula, é uma
carta síntese com três classes de zonas homogéneas. A classificação em três classes é uma
simplificação que resulta de se agruparem os valores -2 e 0 numa classe denominada Baixa e os
valores compreendidos entre 4 e 6 na classe Alta, sendo os restantes classificados como Média.
A qualidade da paisagem da área de estudo é fortemente influenciada pelo relevo, uma vez que
os declives acentuados dos cabeços contrastam com as várzeas aplanadas. Por outro lado,
condicionam a ocupação do solo, e deste modo as subunidades de paisagem distribuem-se de
modo a acentuar essa diversidade, favorecendo a qualidade da paisagem.
Deste modo, pode considerar-se que a paisagem da área de estudo apresenta, na sua maioria,
uma qualidade elevada.
Quadro 9.4 – Distribuição dos níveis de Qualidade Visual na área de estudo.
Qualidade visual da paisagem

Área (ha)

Baixa

207

Média

3750

Elevada

6532

As infraestruturas do AH estão maioritariamente integradas em áreas com média a elevada
capacidade de qualidade visual. A albufeira, a barragem, a estação de filtração, e a maioria dos
caminhos e do adutor ocupam e atravessam espaços cuja paisagem é considerada de grande
qualidade.
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A albufeira e a barragem afetam a integridade visual de 397 ha e 228 há, respectivamente, de
áreas com elevada qualidade visual e 496 ha e 291 há, respectivamente de áreas onde a
qualidade visual é média.
Os blocos de rega apresentam uma diminuição da qualidade da paisagem, todavia, a paisagem
apresenta uma qualidade média, não ocorrendo interferência com áreas de menor qualidade
visual.
Esta informação é, conforme referido, complementada pelo DESENHO 21.

9.3.4 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM
A Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem traduz a capacidade desta última
integrar, com maior ou menor alteração das suas características, elementos que lhe são
externos e que são, na maior parte das situações, introduzidos pelo Homem.
Assume-se, deste modo, que as ações humanas geram um impacte sobre a paisagem e que este
pode ser predito. Por outro lado, o estudo da paisagem permite prever a resposta desta à
alteração introduzida através da avaliação da sua capacidade de absorção visual.
Assim, quanto maior for a capacidade de absorção visual de um local, menor será o impacte
causado na paisagem pelos elementos exógenos a introduzir. Deste modo, a absorção visual
dependerá essencialmente da morfologia do território, da ocupação atual do solo e da
acessibilidade a potenciais observadores.
Para a elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual foram distribuídos pontos pela
área de estudo ao longo das principais vias e aglomerados populacionais, dado que estes são os
locais de maior acessibilidade e gerada a bacia visual destes pontos.
Os pontos distribuídos atenderam a critérios de acessibilidade. Assim, nos locais mais acessíveis,
como por exemplo estradas municipais e nacionais, os pontos foram distribuídos com intervalos
mais curtos e nas áreas menos povoadas e onde não ocorre atividade humana os pontos foram
mais espaçados.
Para a área de estudo delimitada e atendendo às visitas de campo realizadas considera-se que
os potenciais observadores são na sua maioria permanentes, uma vez que a área de estudo não
detém nenhum atributo que gere fluxos temporários de observadores (seja um tempo religioso,
uma manifestação cultural, etc.).
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
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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.
Ao longo das estradas os observadores foram colocados com um afastamento médio de 200m
e na restante área, recorreu-se ao modelo digital de terreno para identifica os locais com
melhores vistas, tendo-se adotado estes para colocação de observadores, tendo sempre em
atenção que os observadores deveriam assegurar uma boa cobertura do território.
As bacias visuais foram geradas considerando que cada observador visualizava, em todas as
direções 360º.
Quadro 9.5 – 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

A análise da carta de capacidade de absorção visual da paisagem mostra que as áreas com menor
capacidade correspondem aos cabeços mais elevados da área de estudo. Contudo dada a
suavidade do relevo estas são áreas com pouca representatividade na área de estudo.
Os fundos dos vales apresentam, de um modo geral elevada capacidade de absorção visual de
novos elementos.
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.
Esta informação é complementada pelo DESENHO 22, que apresenta a Carta de Capacidade de
Absorção Visual.

9.3.5 SENSIBILIDADE DA PAISAGEM
A síntese da avaliação da sensibilidade da paisagem faz-se pelo cruzamento das Cartas de
Qualidade e de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (DESENHOS 21 e 22). O
estabelecimento de pares ordenados permite delimitar zonas homogéneas de sensibilidade da
paisagem.

208

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Quadro 9.6 – 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
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A análise ao Quadro 9.6 permite verificar que toda a área de estudo apresenta uma sensibilidade
média, a valorização mais frequente.
O Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga abrange áreas com sensibilidade média, e só algumas
das áreas a beneficiar com o bloco de rega é que se sobrepõem a áreas com maior sensibilidade.
Dada a sua exposição visual são os cabeços, que se destacam na paisagem e consequentemente
têm maior visibilidade, as áreas com maior sensibilidade à introdução do AHV.
Esta informação é complementada pelo DESENHO 23, que apresenta a Carta de Sensibilidade
da Paisagem.
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10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
10.1 CONSIDERAÇÕES
O desenvolvimento e ordenamento do território assenta no sistema de gestão em vigor,
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março,
cujos instrumentos, em função do seu âmbito e da sua vinculação jurídica, possuem como
finalidade planear, ordenar e gerir de forma sustentável os espaços que constituem o território
nacional. Uma vez que a implantação deste projeto não é efetuada num vazio territorial, foram
identificados os instrumentos mais relevantes para o seu enquadramento:
a) Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
b) Plano Nacional da Água (PNA);
c) Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA);
d) Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro;
e) Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR);
f)

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT Norte);

g) Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROFTMAD);
h) Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV);
i)

Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães (PDMCA).

A caracterização do ordenamento do território será feita para a área de estudo global
detalhando, quando justificável, as áreas correspondentes às infraestruturas associadas
(barragem, caminhos e acessos, adutor e condutas), à albufeira ou ao bloco de rega.

10.2 PLANOS NACIONAIS E REGIONAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
10.2.1 CONSIDERAÇÕES
Apresenta-se, de seguida, o levantamento das diferentes figuras de ordenamento do território
de âmbito nacional e regional, focando e relacionando a sua análise com os objetivos do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga.

10.2.2 PLANO NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT)
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento de
topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento
territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional. O PNPOT constitui-se
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como o quadro de referência para os demais programas e planos territoriais e como um
instrumento orientador das estratégias com incidência territorial.
A primeira revisão do PNPOT encontra-se publicada em Diário da República, 1ª série n.º 170,
através da Lei n.º 99/2019, de 05 de setembro, que revoga a Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro.
O PNPOT sistematiza-se em seis objetivos estratégicos, que se complementam e reforçam
reciprocamente:
1. conservar e valorizar a biodiversidade e património natural, paisagístico e cultural,
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar
os riscos;
2. reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico,
europeu e global;
3. promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas
de suporte à integração e à coesão territoriais;
4. assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos
coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a
coesão social;
5. expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública;
6. reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação
informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.

10.2.3 PLANO NACIONAL DA ÁGUA (PNA)
O Plano Nacional da Água encontra-se aprovado e publicado em Diário da República, 1ª série
n.º 215, através do Decreto-Lei n.º 76/2016, de 09 de novembro, nos termos do n.º 4 do artigo
28.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2008, de 29 de dezembro, e atualizações posteriores).
Tendo como referência os princípios e os objetivos consagrados na Lei da Água, o PNA pretende
definir as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar em particular pelos
planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e pelos programas de
medidas que lhes estão associados.
O PNA pretende ser um plano abrangente embora pragmático, dotado de visão estratégica de
gestão dos recursos hídricos e assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade
do desenvolvimento socioeconómico nacional.

212

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Constituem objetivos fundamentais do PNA:
−

a proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas
terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas
necessidades de água;

−

a promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com
a afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor económico, baseada
numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;

−

o aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros
fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas.

10.2.4 PROGRAMA NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA (PNUEA)
O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, aprovado é um instrumento de política
ambiental nacional que tem como principal objetivo a promoção do uso eficiente da água em
Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar
os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos, sem
pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o
desenvolvimento socioeconómico do país.
No âmbito do setor agrícola constituem objetivos estratégicos a redução das perdas de água nos
sistemas de condução de água para rega e das dotações brutas de rega, e a articulação gradual
das receitas associadas aos tarifários e o custo real da água, com ênfase nos volumes utilizados,
sem perda de competitividade do setor.

10.2.5 PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO DOURO (PGRH DOURO)
O Planeamento e Gestão dos Recursos Hídricos sofreu importantes alterações de paradigma,
decorrentes da transposição para o direito nacional da DQA, através da Lei da Água (Lei
n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e atualizações posteriores).
A Lei da Água veio instituir que a gestão da água passa a ter lugar por Região Hidrográfica (RH),
passando a sua responsabilidade para as Administrações de Região Hidrográfica (ARH,
instituídas pelo Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de maio, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 74-A/2007, de 27 de julho). Especificamente, a área de estudo do presente
projeto insere-se na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro –, sob gestão da ARH do Norte, a quem
compete a elaboração do respetivo PGRH.
Os PGRH têm por principal objetivo a definição de uma política de planeamento adequada,
visando a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos, assim como a sua
correta articulação com o desenvolvimento regional através da sua racionalização de usos. Os
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PGRH, enquanto instrumentos de planeamento das águas, visam a gestão, a proteção e a
valorização ambiental, social e económica das águas da bacia hidrográfica a que respeitam, e
asseguram a aplicação da DQA.
A primeira versão do PGRH do Douro remonta a 2012, tendo em 2016 – Resolução do Conselho
de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro – sido efetuada a sua revisão, que irá vigorar até
2021.
O Plano estabelece como objetivos estratégicos:
−

adequar a Administração Pública na gestão da água;

−

atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;

−

assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;

−

assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos;

−

promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;

−

promover a sustentabilidade económica da gestão da água;

−

sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água;

−

assegurar a compatibilização da política da água com políticas setoriais;

−

posicionar Portugal no contexto luso-espanhol.

10.2.6 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 (PDR)
O Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 destaca a importância decisiva do regadio na
redução da vulnerabilidade na produção agrícola através do armazenamento de água, o que
permite uma regularização intra e interanual da sua disponibilidade para as culturas, o que se
torna ainda mais relevante num contexto de alterações climáticas e de ocorrência de fenómenos
extremos, como por exemplo a seca.
É, portanto, sugerido um desenvolvimento de novas tecnologias e práticas como forma de
solução na adaptação às alterações climáticas. É também importante ressalvar que a promoção
do investimento em infraestruturas, bem como na modernização e em tecnologias mais
eficientes de regadio, é simultaneamente uma reserva estratégica para a adaptação às
alterações climáticas e um dos motores do desenvolvimento e competitividade das explorações
agrícolas, devendo, no entanto, ser desenvolvido de uma forma sustentável, quer através da
proteção da qualidade da água como do seu uso eficiente.
A implementação de regadios com base em reservatórios, como as barragens, promove o
aproveitamento dos recursos superficiais, evitando a depleção dos lençóis freáticos em zonas
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de défice, ou a rega com água inadequada – como nas zonas com intrusões salinas – e
fornecendo à agricultura, com regularidade, água de qualidade.

10.2.7 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO NORTE (PROT-NORTE)
Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) definem a estratégia regional de
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando
as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a
elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território.
A realização do PROT-Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
29/2006, de 23 de fevereiro, e a sua proposta de plano obteve parecer final da respetiva
Comissão Mista de Coordenação em 26 de junho de 2009, tendo a consulta pública decorrido
entre julho e setembro de 2009. Após ponderação dos contributos e incorporação das
alterações consideradas, a versão final foi remetida pela CCDR-N à Tutela em janeiro de 2010,
não tendo chegado a ser aprovado e publicado. Não obstante, constata-se que a área em estudo
se encontra abrangida pelo Plano Regional do Ordenamento do Território do Norte.
O PROT-Norte abrange um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, tendo em conta três
unidades territoriais de planeamento: Minho-Lima, Trás-os-Montes e Alto Douro, e Arco
Metropolitano, e tem os seguintes objetivos gerais:
−

desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política
de ordenamento do território e dos planos setoriais;

−

traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e
social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;

−

equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento
intrarregionais;

−

servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de
quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território.

Para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, o PROT-Norte identifica três orientações
estratégicas:
−

promover a competitividade e a qualificação do sistema territorial;

−

valorizar os recursos e as principais atividades de base económica regional;

−

reforçar a coesão social e territorial regional visando a redução das assimetrias
intrarregionais e a definição de padrões mínimos de provimento de bens e serviços
públicos fundamentais.
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Segundo o Plano, estas opções estratégicas contemplam, entre outros, o papel estratégico da
agricultura e do desenvolvimento rural e a qualificação dos processos de transformação
associados, contribuindo o projeto para a prossecução destas opções.

10.2.8 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
(PROF-TMAD)
Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais de gestão
territorial, previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e
regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.º
114/2010, de 22 de outubro, n.º 27/2014, de 18 de fevereiro e n.º 65/2017, de 12 de junho, que
estabelecem normas específicas de utilização e exploração florestal dos espaços abrangidos,
com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles
associados.
O âmbito geográfico dos PROF foi redefinido através do Despacho n.º 782/2014 do Secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, de 17 de janeiro, que de 21 passaram a 7. As
regiões abrangidas por cada PROF são suficientemente homogéneas e partilham, em larga
medida, os mesmos potenciais e condicionantes ao nível do aproveitamento e gestão dos
espaços florestais.
Os PROF têm como objetivos gerais:
−

a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos
dominantes;

−

a definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do
património florestal;

−

a identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais
adequados;

−

a definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à
erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas
de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar nestes espaços.

Mais recentemente, através da Portaria n.º 54/2019 de 11 de fevereiro, foi aprovado o PROF
Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD). A área de estudo rege-se por este Plano, que
considera a necessidade de reforçar a articulação deste programa com a Estratégia Nacional
para as Florestas, nomeadamente na valorização das funções ambientais dos espaços florestais
e da adaptação às alterações climáticas, e ainda com a Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza e Biodiversidade.
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O PROF prossegue com uma abordagem multifuncional, integrando as seguintes funções gerais
dos espaços florestais:
−

produção;

−

proteção;

−

conservação de habitats, de espécies da fauna da flora e de geomonumentos;

−

silvopastorícia, caça e pesca em águas anteriores;

−

recreio e valorização da paisagem.

Verifica-se que a área de estudo não interseta áreas classificadas como corredores ecológicos e
se insere na sub-região homogénea de Carrazeda (Figura 10.1).

Figura 10.1 – Sub-regiões homogéneas do PROF-TMAD e o projeto.

Na sub-região homogénea de Carrazeda visa-se a implementação e desenvolvimento das
seguintes funções gerais dos espaços florestais:
−

conservação de habitats, de espécies de fauna e da flora de geomonumentos;

−

produção;

−

silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores.
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Esta sub-região deve obedecer às orientações expressas no PROF para a realização de ações nos
espaços florestais, que se concretizam nas normas de intervenção e modelos de silvicultura
aplicáveis a esta sub-região homogénea, tais como:
−

aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e azinheira, com função de
proteção das encostas e com função de produção de cortiça;

−

adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies em situações de
elevado risco de erosão;

−

desenvolver o ordenamento cinegético;

−

controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação;

−

criar um mosaico paisagístico diversificado, conciliado com a atividade silvopastoril;

−

certificar a gestão florestal sustentada do sobreiro;

−

garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilizando as atividades florestais
e vitivinícolas;

−

expandir a produção de alguns produtos associados, nomeadamente o mel e os
cogumelos.

Verifica-se também a interseção de áreas classificadas como Áreas Florestais Sensíveis, que são
definidas como áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e
doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica social e cultural carecem de
normas e medidas especiais de planeamento e intervenção. Na área de estudo estas zonas
coincidem sensivelmente com as áreas classificadas como “Florestas de Pinheiro Bravo” no
Capítulo 3 – Usos do Solo.
Foi também averiguada se a área de estudo contemplava algum Plano de Gestão Florestal (PGF),
de acordo com a legislação vigente – Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, Decreto-Lei n.º
114/2010, de 22 de outubro, Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, Decreto-Lei n.º
65/2017 e Decreto-Lei n.º 11/2019 de 21 de janeiro –, sendo que tal facto não foi verificado.
As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) estão regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 127/2005, de
5 de agosto, com a redação que foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro,
pela Declaração de Retificação n.º 10/2009, de 9 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de
6 de janeiro. A consulta da informação publicada pelo ICNF revelou que a área de intervenção
não está incluída em nenhuma ZIF.
Foi também avaliado se existe algum outro Programa Especial de Ordenamento do Território
vigente que incluísse orientações silvícolas. Tal situação não foi confirmada.
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10.2.9 PLANO INTERMUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALTO DOURO VINHATEIRO
(PIOT-ADV)
O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV)
decorre do processo de candidatura do ADV a património mundial.
Tendo por base os instrumentos de planeamento existentes e o quadro legal do setor
vitivinícola, que determinou a "construção" da paisagem até aos dias atuais, torna-se necessário
saber aperfeiçoar a "gestão tradicional", criando um processo mais ativo de intervenção,
orientado para a proteção e valorização da paisagem cultural evolutiva viva. Foi entendido que
a estratégia de gestão e salvaguarda a implantar carecia de um instrumento de ordenamento e
gestão do território e de estruturas organizativas convenientes para a implementação do
mesmo.
Assim, optou-se pela elaboração de um único e integrador instrumento de desenvolvimento
territorial, de ordenamento do território e de gestão da paisagem, consubstanciado num PIOT,
cujas orientações deverão ser transpostas para os Planos Diretores Municipais (PDM) dos
diferentes municípios envolvidos.
Este Plano constitui, assim, um instrumento de gestão territorial, de âmbito e iniciativa
municipal, instituído pela Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, e cujo processo de elaboração e regime
se encontra estabelecido no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro.
Constata-te que a área de estudo do projeto não interseta os limites do PIOT-ADV que são
coincidentes, por sua vez, com o perímetro do ADV.

10.3 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
10.3.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
Os Planos Diretores Municipais (PDM) estabelecem o modelo de estrutura espacial do território
municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local,
integrando as opções de âmbito nacional e regional, com incidência na respetiva área de
intervenção. O modelo de estrutura espacial do território assenta na classificação do solo e
desenvolvimento através da qualificação do mesmo.
A área em estudo é abrangida Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães. O Plano Diretor
Municipal de Carrazeda de Ansiães foi aprovado pela Assembleia Municipal a 29 de junho de
2015, conforme publicado em Diário da República, 2ª série n.º 239, através do Aviso n.º
14352/2015, de 7 de dezembro. O PDM foi objeto de uma correção material, conforme
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publicado em Diário da República, 2ª série n.º 61, através do Aviso n.º 5339/2019, de 27 de
março.
A 26 de junho de 2020, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães deliberou proceder ao
inicio da revisão do Plano Diretor Municipal com os fundamentos que constam do Relatório de
Estado do Ordenamento do Território, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial), conforme publicado em Diário da República, 2ª série n.º 138, através do Aviso n.º
10677/2020, de 17 de julho.

10.3.2 PLANTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO
Relativamente à classificação do solo, o PDM de Carrazeda de Ansiães classifica o solo como
urbano ou rural. A área de estudo encontra-se em solo rural e em solo urbano, abrangendo as
seguintes categorias de espaço:
− Solo Rural
• Espaços Agrícolas ou Florestais
▪ Espaços Agrícolas
▪ Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal
• Espaços Naturais
− Solo Urbano
• Solo Urbanizado
▪ Espaços Residenciais
• Solo Urbanizável
▪ Espaços Residenciais
▪ Espaços Verdes
De acordo com o art.º 8.º do Regulamento do PDM Carrazeda de Ansiães (RPDM), classifica-se
como solo rural aquele que se destina ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de
recursos geológicos, a espaços naturais de proteção ou de lazer ou a outros tipos de ocupações
humanas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano.
Consultando o nº 4 do artigo 19.º do RPDM, em solo rural é interdito realizar práticas que
conduzam à destruição do revestimento vegetal, da camada arável de solo e do relevo natural,
desde que não integradas em técnicas associadas à exploração agrícola e florestal, ou destinadas
a ocupações e utilizações expressamente previstas no Regulamento.
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No art.º 20.º lê-se que todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de
apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias de espaços inseridas
no solo rural, terão de cumprir as Medidas de Defesa contra Incêndios Florestais definidas no
quadro legal em vigor e previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios,
bem como as definidas no Regulamento.
Abaixo, e de acordo com o RPDM Carrazeda de Ansiães, apresenta-se a caraterização de cada
uma das categorias de espaço de solo rural abrangidas pela área de estudo do projeto.
Espaços Agrícolas
Os espaços agrícolas são os que, pelas suas características morfológicas, de tipo de solo e
localização, se destinam à exploração agrícola e outras atividades afins complementares, e
abrangem os solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN), bem como outros terrenos
agrícolas complementares não inseridos na RAN, designadamente aqueles que apresentem uso
e aptidão para pastagens permanentes, culturas temporárias, culturas permanentes e áreas
heterogéneas. A edificação isolada é permitida, ainda que com um carácter restrito.
Constituem objetivos de ordenamento dos espaços agrícolas, a preservação e valorização do
potencial da estrutura de produção agrícola, nomeadamente através da salvaguarda da
capacidade produtiva máxima do solo e a manutenção do seu uso agrícola ou reconversão para
uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e paisagística.
Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal
Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal correspondem a espaços ocupados quer por
sistemas agro-silvo-pastoris quer por espaços agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente
complementares. A edificação isolada é permitida, ainda que com um carácter restrito.
Constituem objetivos de ordenamento destes espaços: a continuidade do tecido agrícola
produtivo que desempenha um papel fundamental quer na manutenção das práticas
tradicionais, quer no desenvolvimento das fileiras tradicionais; a promoção da sua utilização
para atividades agrícolas e pecuárias; a admissão de atividades complementares desde que não
ponham em causa o uso dominante e salvaguardadas as questões de compatibilidade de usos;
e o aproveitamento dos recursos florestais e salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico,
assegurando a permanência da estrutura verde e do papel que desempenha na promoção das
atividades de recreio e lazer das populações, a preservação do relevo natural e a diversidade
ecológica.
Nestes espaços devem ser considerados os princípios orientadores para o ordenamento e
gestão dos espaços florestais definidos pelo PROF TMAD, bem como as normas constantes do
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PROF no que se refere às funções, subfunções, objetivos específicos e modelos de silvicultura
preconizados para as sub-regiões homogéneas de Carrazeda, Douro, Tua e Douro Superior.
Espaços Naturais
Os espaços naturais constituem áreas de reconhecido interesse natural e paisagístico, cuja
utilização dominante não seja agrícola, florestal ou geológica, incluindo as zonas descobertas e
com pouca vegetação que correspondem a áreas de afloramentos rochosos, as áreas interiores
e zonas húmidas interiores, as galerias ripícolas, os planos de água e albufeiras.
Constitui objetivo principal para estes espaços, a manutenção dos valores ambientais,
biodiversidade e ecossistemas em presença, acautelando as intervenções passíveis de impactes
na paisagem e nos ecossistemas e promovendo o estado de conservação favorável dos valores
existentes.
Nos espaços naturais destacam-se como interditos os seguintes atos:
−

destruição e obstrução das linhas de drenagem natural

−

instalação de povoamentos florestais que não os indicados pelo Plano de Ordenamento
Florestal do Douro para a sub-região homogénea respetiva, devendo ser privilegiada a
plantação das espécies consideradas prioritárias;

−

alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial
ou total da vegetação lenhosa ribeirinha.

Relativamente ao solo urbano, o Regulamento procede à distinção entre solo urbanizado e solo
urbanizável, caracterizando-se estes por:
−

solo urbanizado: constituído por áreas urbanizadas ou comprometidas para uso
habitacional, de comércio, serviços e turismo, áreas de equipamentos e áreas industriais
urbanas já existentes;

−

solo urbanizável: constituído por áreas que apresentam potencialidades para ocupação
urbana, assumindo a capacidade de vir a adquirir características de espaço urbano,
mediante ação programada de conceção da sua estrutura e morfologia urbanas, rede
de acessibilidades e infraestruturação.

Abaixo, e de acordo com o RPDM Carrazeda de Ansiães, apresenta-se a caraterização de cada
uma das categorias de espaço de solo urbano abrangidas pela área de estudo do projeto.
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Espaços Residenciais (Solo Urbanizado)
Os espaços residenciais correspondem às áreas em que a edificação tem um carácter compacto
e contínuo e que possuem uma estrutura urbana consolidada, constituem áreas onde domina a
habitação unifamiliar e coletiva, podendo igualmente existir atividades de turismo,
equipamentos e lazer e atividades de comércio e serviços, desde que compatíveis com a
utilização dominante.
O regime de edificabilidade segue o disposto no artigo 43.º do RPDM Carrazeda de Ansiães.
Espaços Residenciais (Solo Urbanizável)
Os espaços residenciais em solo urbanizável correspondem a áreas programáveis, de
características homogéneas, destinadas predominantemente a uso habitacional, mas podendo
também incluir estruturas e serviços complementares, como serviços, equipamentos de
utilização coletiva, empreendimentos turísticos, estruturas comerciais e indústrias compatíveis
com o solo urbano.
O regime de edificabilidade segue o disposto no artigo 48.º do RPDM Carrazeda de Ansiães.
Espaços Verdes (Solo Urbanizável)
Os espaços verdes propostos correspondem às áreas com funções de equilíbrio ecológico e de
acolhimento de atividade de recreio, lazer, desporto, cultura, agrícolas ou florestais, coincidindo
com a estrutura ecológica urbana.
Constituem objetivos destes espaços:
−

garantir o funcionamento dos sistemas e processos biofísicos que asseguram os bens e
serviços ambientais necessários ao desenvolvimento das atividades humanas e a
preservação dos recursos fundamentais de solo e água;

−

assegurar a existência de espaços de desafogo do sistema urbano, destinados ao recreio
e lazer e fundamentais para o conforto climático.

Apresenta-se no Quadro 10.1 a percentagem da área de estudo inserida nas diversas categorias
de espaço abrangidas. Esta informação é complementada pelo DESENHO 24.
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Quadro 10.1 – Área de estudo inserida nas categorias de espaço abrangidas pelo PDMCA.
Área de estudo
Classificação do Solo

Qualificação do Solo

Solo Rural

(ha)

%

Espaços Agrícolas

792,4

52,2

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal

635,9

41,9

2,2

0,1

Espaços Residenciais

84,4

5,6

Espaços Residenciais

0,7

0

Espaços Verdes

2,5

0,2

1518,1

100

Espaços Naturais
Solo urbanizado
Solo Urbano

Solo urbanizável

Total

Da análise ao Quadro 10.1 verifica-se que a área de estudo se insere maioritariamente em áreas
qualificadas como “Espaços Agrícolas” e “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”
representando cerca de 52% e 42% da área ocupada, respetivamente. A restante categoria em
solo rústico totaliza 0,1% da área ocupada. A expressão em solo urbano é igualmente bastante
reduzida, perfazendo os restantes 5,8% da área ocupada.
As interseções da albufeira e das infraestruturas de apoio à barragem e ao bloco de rega com as
categorias de espaço abrangidas são apresentadas no Quadro 10.2. As áreas afetadas
diretamente pelo projeto compreendem a área de implantação da barragem da Veiga, a área
do nível pleno de armazenamento da albufeira, a área beneficiada pelo bloco de rega do
aproveitamento hidroagrícola e uma envolvente de 10 metros às condutas da rede de rega e ao
eixo das vias de acesso. A maioria das áreas afetadas pertence, naturalmente, às categorias de
“Espaços Agrícolas” e “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”.
Quadro 10.2 – Interseção da albufeira, bloco de rega e infraestruturas do projeto com as diversas
categorias de espaço abrangidas.
Classificação
do Solo

Solo Rural

Solo Urbano

Total
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(ha)

Rede
de rega
(ha)

Bloco
de rega
(ha)

66,0

1,2

40,8

412,7

3,0

3,9

0,2

10,6

58,0

0,2

Espaços Naturais

–

–

–

0,5

–

Solo
urbanizado

–

–

0,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

69,9

1,4

52,2

471,0

3,2

Albufeira

Barragem

(ha)
Espaços Agrícolas
Espaços de Uso Múltiplo
Agrícola e Florestal

Qualificação do Solo

Solo
urbanizável

Espaços
Residenciais
Espaços
Residenciais
Espaços Verdes

Acessos
(ha)

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

10.3.3 PLANTA DE ORDENAMENTO – ZONAMENTO ACÚSTICO
O zonamento acústico encontra-se definido na Planta de Zonamento Acústico e identifica as
seguintes zonas:
a) Zonas Sensíveis;
b) Zonas Mistas.
A área de estudo compreende áreas de zonamento acústico misto e sensível (Quadro 10.3).
Quadro 10.3 – Área de estudo inserida em áreas com zonamento acústico.
Área de estudo

Áreas Sujeitas a Proteções
(ha)

%

Misto

85,3

5,6

Sensível

2,5

0,2

Zonamento Acústico

As zonas sensíveis identificadas pelo PDM e incluídas na área de estudo, que somam um total
de cerca de 2,5 ha, correspondem a espaços verdes nas localidades de Lavandeira, Beira Grande
e Marzagão.
Relativamente às infraestruturas do projeto, apenas uma pequena extensão das condutas da
rede de rega interseta áreas com zonamento acústico (Quadro 10.4).
Quadro 10.4 – Interseção das infraestruturas com o zonamento acústico.
Áreas Sujeitas a Proteções

Rede de rega
(m)

Misto

246,4

Sensível

88,7

Zonamento Acústico

Acrescenta-se, ainda, que o n.º 5 do art.º 57.º do RPDM refere que “no caso de virem a ser
identificados recetores sensíveis isolados, não integrados em zonas classificadas por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, estes serão equiparados, em função dos usos existentes
ou na sua envolvente, a Zonas Sensíveis ou Mistas, para efeitos de aplicação dos respetivos
valores limite de exposição ao ruído”.

10.3.4 PLANTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
Os espaços afetos à estrutura ecológica municipal (EEM) têm como objetivo a valorização e
proteção das áreas de maior sensibilidade ambiental e da paisagem, a manutenção das funções
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e equilíbrio ecológico do território, bem como os espaços necessários ao equilíbrio do sistema
urbano.
A estrutura ecológica municipal compreende o solo rural e o solo urbano, sendo que no solo
rural abrange as seguintes áreas:
a) área correspondente ao Alto Douro Vinhateiro;
b) área correspondente ao Parque Natural Regional do Vale do Tua;
c) área do corredor ecológico do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro;
d) cursos de água e respetivas margens; cabeceiras de linhas de água, áreas de máxima
infiltração e zonas ameaçadas pelas cheias;
e) áreas agrícolas.
Já no solo urbano, são definidos Espaços Verdes com funções de proteção e de lazer,
constituídos por solo afeto à estrutura ecológica urbana, os quais se articulam com os restantes
espaços de proteção ambiental integrados na estrutura ecológica municipal.
A área de estudo interseta aproximadamente 651,5 ha de EEM. As interseções da albufeira e
das infraestruturas de apoio à barragem e ao bloco de rega com a Estrutura Ecológica Municipal
são apresentadas no Quadro 10.5. Esta informação é complementada pelo DESENHO 25.
Quadro 10.5 – Interseção da albufeira, bloco de rega e infraestruturas do projeto com a Estrutura
Ecológica Municipal.

Estrutura Ecológica Municipal

Albufeira
(ha)

Barragem
(ha)

Rede de rega
(ha)

Bloco de rega
(ha)

Acessos
(ha)

75,2

1,3

29,1

302,2

2,0

Refira-se que, uma vez que a EEM integra diferentes áreas que por vezes se sobrepõem (por
exemplo áreas agrícolas e áreas de máxima infiltração), os valores apresentados no quadro
acima representam, em algumas situações, áreas maiores do que as das próprias infraestruturas
devido a essa sobreposição.
Nestes espaços, mantêm-se os usos atuais do solo e aplica-se o regime respeitante às diversas
categorias de solo em que se integram, assim como o regime jurídico das áreas, dos locais ou
dos bens imóveis sujeitos a servidão administrativa e restrição de utilidade pública que sejam
abrangidos por estes espaços.
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10.4 CONFORMIDADE

DO

PROJETO

COM AS SERVIDÕES

ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES

DE

UTILIDADE PÚBLICA
10.4.1 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Este ponto compreende o levantamento e análise das servidões e restrições de utilidade pública
em vigor. Por servidão administrativa deve entender-se o encargo imposto sobre um imóvel em
benefício de uma coisa, por virtude da utilidade pública desta, e por restrição de utilidade
pública entenda-se toda e qualquer limitação sobre o uso, ocupação e transformação do solo
que impede o proprietário de beneficiar do seu direito de propriedade em pleno.
As servidões administrativas e as restrições de utilidade pública (SARUP) com incidência no
território do Município de Carrazeda de Ansiães constam de uma carta própria – a Planta de
Condicionantes do PDM – cuja análise deverá ser feita em conjunto com a Planta de
Ordenamento, de forma a obter-se uma leitura homogénea, sobre quais os encargos,
condicionantes ou limitações existentes sobre o uso, ocupação ou transformação do solo.
As áreas abrangidas por SARUP regem-se pelo respetivo regime legal aplicável e, ainda, pelas
disposições do PDM relativas a tais áreas, que sejam compatíveis com o regime legal da servidão
administrativa ou restrição de utilidade pública.
Com base na legislação vigente na matéria e na leitura da cartografia do PDM em vigor, as
servidões e restrições abrangidas pela área de estudo do AH da Veiga no município são as
indicadas no Quadro 10.6 e no DESENHO 26.
Quadro 10.6 – SARUP e outras condicionantes presentes na área de estudo.
SARUP e outras condicionantes
Recursos hídricos

Domínio Público Hídrico
Reserva Agrícola Nacional

Recursos agrícolas e florestais

Classes Alta e Muito Alta de Risco de Incêndio Florestal
Povoamentos florestais percorridos por incêndios nos
últimos 10 anos

Recursos ecológicos

Reserva Ecológica Nacional

Património classificado e respetivas
zonas de proteção

Imóvel de Interesse Público
Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro
Rede elétrica

Infraestruturas
Rede rodoviária municipal (EM 632, CM 1141, CM 1142)
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De seguida, apresenta-se a área de estudo inserida nas diversas servidões e restrições de
utilidade públicas abrangidas (Quadro 10.7).
Quadro 10.7 – Área de estudo inserida nas SARUP abrangidas.
SARUP e outras condicionantes

Área de estudo
(ha)

Domínio Público Hídrico

37,4

Reserva Agrícola Nacional

496,9
Classe Alta

229,5

Classe Muito Alta

408,4

Risco de Incêndio Florestal
Povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 anos

Reserva Ecológica Nacional

174,6

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos

193,5

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

14,8

Cursos de água e respetivos leitos e margens

8,9

Imóveis de Interesse Público e respetivas Zonas Gerais de Proteção
Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro

1,6
1102,9

Rede elétrica

–

Rede rodoviária municipal 18

15,5

Verifica-se que a área de estudo interseta, com grande expressão, uma área condicionada pela
Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro. São ainda intersetadas, com expressão
relevante, áreas de RAN e áreas de classe “Muito Alta” de risco de incêndio florestal. Com uma
expressão mais baixa, mas não por isso menos relevante, intersetam-se povoamentos florestais
percorridos por incêndios nos últimos dez anos e áreas de REN pertencentes a áreas estratégicas
de proteção e recarga de aquíferos.
No que diz respeito aos imóveis classificados e respetivas zonas de proteção presentes na área
de estudo, identificam-se a Casa de Selores e a Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Lavandeira
como os imóveis de interesse público. As suas interseções contabilizam a área da zona geral de
proteção (envolvente de 50 m contados a partir dos limites externos do bem imóvel).

18

Os valores indicados para a rede viária municipal representam a extensão intersetada pela área de estudo encontrando-

se, portanto, expressos em km.
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Relativamente às infraestruturas da rede nacional de transporte e distribuição de eletricidade,
não foram contabilizadas as suas interseções com a área de estudo, uma vez que se tratam de
infraestruturas lineares e aéreas.
As áreas de interseção da albufeira e das infraestruturas de apoio à barragem e ao bloco de rega
com as SARUP abrangidas são apresentadas no Quadro 10.8. As áreas afetadas diretamente
pelo projeto compreendem a área de implantação da barragem da Veiga, a área do nível pleno
de armazenamento da albufeira, a área beneficiada pelo bloco de rega do aproveitamento
hidroagrícola e uma envolvente de 10 metros às condutas da rede de rega e ao eixo das vias de
acesso.
Quadro 10.8 – Área de servidões administrativas e restrições de utilidade pública afetadas pela
implantação do projeto.
Barragem

Albufeira

Condutas

Bloco de
Rega

Acessos

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

Domínio Público Hídrico

0,2

5,2

4,2

17,7

0,1

Reserva Agrícola Nacional

0,8

49,0

25,7

258,9

1,5

Risco de
Incêndio
Florestal

Classe Alta

<0,1

2,9

4,4

38,0

0,3

Classe Muito Alta

<0,1

1,0

9,9

99,3

<0,1

–

–

2,2

16,2

–

0,5

26,2

5,9

64,6

0,5

–

–

–

2,9

–

<0,1

1,4

1,0

3,5

<0,1

–

–

–

–

–

–

–

45,6

417,6

–

–

–

–

–

–

<0,1

0,2

1,4

1,5

0,6

SARUP e outras condicionantes

Povoamentos florestais percorridos por
incêndios nos últimos 10 anos
Áreas estratégicas de
proteção e recarga de
aquíferos
Reserva
Ecológica
Áreas de elevado risco de
Nacional
erosão hídrica do solo
Cursos de água e respetivos
leitos e margens
Imóveis de Interesse Público e respetivas Zonas
Especiais de Proteção
Zona Especial de Proteção do Alto Douro
Vinhateiro
Rede elétrica
Rede rodoviária municipal 19

19

Os valores indicados para a rede viária municipal representam a extensão intersetada pela área de estudo encontrando-

se, portanto, expressos em km.
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Verifica-se que as maiores áreas afetadas diretamente pelo projeto são principalmente áreas
condicionadas pela Zona Especial de Proteção – Alto Douro Vinhateiro, por Reserva Agrícola
Nacional e por Risco de Incêndio Florestal de Classe “Muito Alta”. Naturalmente os blocos de
rega são a infraestrutura mais impactante.
Para cada uma das SARUP identificadas, apresentam-se de seguida o conjunto de valores que as
justificam, considerando o projeto em apreciação.

10.4.2 DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO
O domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua natureza, são
considerados de uso público e de interesse geral, e que justificam o estabelecimento de um
regime de caráter especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno
localizadas nos leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as
respetivas margens e zonas adjacentes, a fim de os proteger.
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio
Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece
a titularidade dos recursos hídricos (alterado pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, pela Lei
n.º 34/2014, de 19 de junho, e pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto), na Lei n.º 58/2005, de 29
de dezembro, que aprova a Lei da Água (alterada pelos Decretos-Leis n.os 245/2009, de 22 de
setembro, 60/2012, de 14 de março, e 130/2012, de 22 de junho, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, e pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho), e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio, que estabelece o regime jurídico da utilização dos recursos hídricos (com alteração mais
recente publicada na Lei n.º 12/2018, de 2 de março).
De acordo com o art.º 11.º da Lei n.º 54/2005, a largura da margem (faixa de terreno contígua
ou sobranceira à linha que limita o leito das águas) é estabelecida por lei. A margem das águas
do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição dos órgãos locais
da Direção-Geral da Autoridade Marítima ou das autoridades portuárias, tem a largura de 50
m. A margem das restantes águas navegáveis ou flutuáveis, bem como das albufeiras públicas
de serviço público, tem a largura de 30 m. A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis,
nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10m.
Conforme a respetiva titularidade, os recursos hídricos abrangem (art.º 1.º, n.º 2, art.º 2.º, n.º 2
e art.º 18.º da Lei n.º 54/2005):
−

os recursos dominiais – pertencem ao domínio público do Estado, Regiões Autónomas,
Municípios ou das Freguesias e constituem o domínio público hídrico;

−
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os recursos patrimoniais – pertencem a entidades públicas ou particulares.
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Relativamente aos recursos dominiais, todos os bens, naturais ou superficiais estão, nos termos
da lei, submetidos a um regime especial de proteção em ordem a garantir que desempenham o
fim de utilidade pública a que se destinam.
Os recursos do domínio público hídrico são de uso e fruição comum, não estando esse uso ou
fruição sujeito a título de utilização. No entanto, considera-se que há utilização privativa dos
recursos do domínio público hídrico quando (art.º 59.º da Lei n.º 58/2005):
−

com essa utilização alguém obtém para si um maior aproveitamento desses recursos do
que a generalidade dos utentes;

−

se essa utilização implicar alteração no estado quantitativo, químico ou ecológico dos
mesmos recursos ou colocar esse estado em perigo.

A utilização privativa só pode ser atribuída por licença ou por concessão, qualquer que seja a
natureza jurídica do seu titular (art.º 59.º da Lei n.º 58/2005).
Na área de estudo verifica-se a existência uma extensão total de cerca de 19 km de domínio
público hídrico.

10.4.3 RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN)
As terras de maior aptidão agrícola constituem elementos fundamentais no equilíbrio ecológico
das paisagens, não só pela função que desempenham na drenagem das diferentes bacias
hidrográficas, mas também por serem o suporte da produção vegetal, em especial da que é
destinada à alimentação. A ocupação irracional destas áreas, para alem de destruir a sua
vocação natural, dá origem a problemas de segurança, salubridade e manutenção, de difícil
solução e custos elevados.
Justifica-se, assim, a constituição de uma Reserva Agrícola Nacional (RAN) que integre o
conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais,
apresentam maiores potencialidades para a produção de bens agrícolas.
O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, aprovou o regime jurídico da RAN (RJRAN) e revogou
o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, agilizando as exclusões a esta área e aumentando as
exceções, passando os municípios a deter um papel central na sua delimitação e alteração.
Passou a ser adotado um sistema de aprovação por deferimento tácito no âmbito dos pareceres
que cabem às entidades regionais da RAN e passou a ser admitido um maior número de
utilizações para outros fins, onde se destaca a construção de estabelecimentos industriais ou
comerciais de atividades conexas à atividade agrícola, de estabelecimentos de turismo em
espaço rural, turismo de habitação e turismo de natureza, complementares à atividade agrícola
e campos de golfe, entre outros. O Decreto-lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, procede à
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primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009 e veio introduzir alguns ajustes a este regime,
reforçando os objetivos da RAN.
A RAN tem por objetivos (art.º 4º do DL n.º 199/2015):
−

proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do
desenvolvimento da atividade agrícola;

−

contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola;

−

promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do
território;

−

contribuir para a preservação dos recursos naturais;

−

assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma
diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos
análogos aos herdados das gerações anteriores;

−

contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza;

−

adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de
prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».

Na área de estudo verifica-se a existência de diversas manchas de RAN num total de cerca de
407 ha.
À RAN aplica-se um regime territorial especial que condiciona a utilização não agrícola do solo,
identificando as utilizações permitidas tendo em conta os objetivos da RAN nos vários tipos de
terras e solos que a integram. As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e por isso,
numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural, são áreas non aedificandi nas
quais são interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o
exercício agrícola, tais como:
−

(…)

−

operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com
exceção das seguintes utilizações não agrícolas que só podem verificar-se quando não
exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN e quando estejam em causa
(art.º 22º do DL n.º 73/2009):
• obras com finalidade agrícola, integradas em explorações agrícolas, nomeadamente,
obras hidráulicas, vias de acesso, aterros, escavações e edificações para
armazenamento ou comercialização;
• obras de captação de águas ou de implantação de infraestruturas hidráulicas;
• (…)
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As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão,
aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer
prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de 25 dias.

10.4.4 PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL
O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios encontra-se previsto no Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho (regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, novamente alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de
novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio, alterado e republicado pela Lei n.º
76/2017, de 17 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2 de
outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro). Mais recentemente, o
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.
O planeamento da defesa da floresta contra incêndios destina-se a assegurar a consistência
territorial de políticas, instrumentos, medidas e ações, e desenvolve-se em três níveis de
planeamento: nacional, distrital e municipal. O planeamento municipal tem um carácter
executivo e de programação operacional e deverá cumprir as orientações e prioridades distritais
e locais, numa lógica de contribuição para o todo nacional.
No planeamento da defesa da floresta contra incêndios destacam-se os seguintes elementos de
planeamento (I a III) e medidas de organização do território (IV):
−

índice de risco de incêndio rural (I);

−

classificação do continente segundo a perigosidade de incêndio rural (II);

−

zonas críticas (III);

−

redes de defesa da floresta contra incêndios (IV).

Relativamente à classificação do continente segundo a perigosidade de incêndio rural é
estabelecida a classificação do território de acordo com as seguintes classes qualitativas
(art.º 5.º da Lei n.º 76/2017):
• Classe I – Muito baixa;
• Classe II – Baixa;
• Classe III – Média;
• Classe IV – Alta;
• Classe V – Muito alta.
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Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) contêm as ações
necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluem
a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas
perante a eventual ocorrência de incêndios.
A cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios, assim como a carta de perigosidade
de incêndio florestal, constantes dos PMDFCI, devem ser incorporadas e regulamentadas nos
respetivos planos municipais de ordenamento do território.
Desta forma, e de acordo com o artigo 20.º do RPDM Carrazeda de Ansiães, as edificações,
infraestruturas e estruturas de apoio enquadráveis no regime previsto para as categorias e
subcategorias de espaços inseridos em solo rústico terão de cumprir as medidas de defesa
contra incêndios florestais definidas no quadro legal em vigor, as previstas no PMDFCI, bem
como as definidas no regulamento.
O n.º 2 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 14/2019 diz ainda que, fora das áreas edificadas
consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na
cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta
perigosidade.
Excetua-se a este disposto, de acordo com o n.º 11 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 14/2019, a
construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias,
aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que
sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara municipal, desde que
verificadas as seguintes condições:
−

inexistência de alternativa adequada de localização;

−

medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a
faixa de gestão de 100 metros;

−

medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas
edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à
passagem do fogo;

−

demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou
turísticos, ainda que associados à exploração;

−

existência de parecer favorável da Comissão Municipal da Defesa da Floresta.

Na área de estudo verifica-se a existência de um total de cerca de 638 ha de território
classificado com perigosidade alta e muito alta de incêndio rural, conforme verificável no
DESENHO 27.
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10.4.5 POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS
Os ecossistemas florestais têm vindo a ser devastados por incêndios, originando prejuízos
vultuosos, do ponto de vista económico, social e ambiental.
A permanência de terrenos ardidos sem arborização agrava os efeitos nefastos dos incêndios,
devendo a rearborização ser uma prioridade para todas as entidades publicas e privadas com
competências e interesses na defesa eficaz do património florestal nacional.
Num quadro em que a floresta portuguesa é encarada como uma efetiva prioridade nacional,
importa alterar profundamente a relação da sociedade com a floresta, agindo de forma
concertada no setor florestal e criando condições para a implementação de ações de natureza
estrutural cuja concretização imediata se impõe, face à necessidade de dar primazia à gestão e
preservação do património florestal existente.
Justifica-se assim, a existência de um quadro jurídico de proteção especial da floresta contra o
risco de incendio, em convergência harmónica com as políticas de desenvolvimento económico
e de conservação da natureza.
O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontrase previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro. O Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de
março, procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 327/90, alterado, por ratificação, pela Lei
n.º 54/91, de 8 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro.
Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços
classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, ficam
proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações (Anexo – art.º 1.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º
55/2007):
−

a realização de obras de construção de quaisquer edificações;

−

o estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou
outras que possam ter um impacte ambiental negativo;

−

a substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente
desadequadas;

−

o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros
efluentes líquidos poluentes;

−

o campismo fora de locais destinados a esse fim.

Para além destas ações, e durante o mesmo prazo, nos terrenos não abrangidos por planos
municipais de ordenamento do território ficam igualmente proibidas (Anexo – art.º 1.º n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 55/2007):
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−

a realização de operações de loteamento;

−

a realização de obras de urbanização;

−

a realização de obras de reconstrução ou de ampliação das edificações existentes.

Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante
interesse geral, as proibições acima mencionadas podem ser levantadas, a todo o tempo,
mediante reconhecimento por despacho conjunto do Ministério do Ambiente e do membro do
Governo competente em razão da matéria.
Na área de estudo verifica-se a existência de um total de cerca de 189 ha de povoamentos
florestais ardidos nos últimos 10 anos. Para a análise desta condicionante considerou-se o
período compreendido entre 2010 e 2020 tendo-se, para o efeito, consultado os dados
disponibilizados pelo ICNF. A informação é complementada pelo DESENHO 27.

10.4.6 RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade
ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objetos de proteção
especial.
A REN é uma restrição de utilidade pública. À REN aplica-se um regime territorial especial que
estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo e que
identifica os usos e as ações compatíveis com a ocupação e o uso sustentável do território nos
vários tipos de áreas.
O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) encontra-se previsto no Decreto-Lei
n.º 166/2008, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21
de outubro. O Decreto-Lei foi ainda alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2
de novembro, com a redação do seu art.º 20.º dada pelo art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013,
de 19 de julho. Recentemente, o Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, altera o regime
jurídico da Reserva Ecológica Nacional, no sentido de contribuir para a adaptação dos territórios
e para a sua resiliência, em particular face às alterações climáticas.
Na área de estudo verifica-se a existência de diversas manchas de REN num total de cerca de
217 ha. As tipologias da REN intersetadas na área de estudo, são:
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−

áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (≈ 194 ha)

−

áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (≈ 15 ha)

−

cursos de água e respetivos leitos e margens (≈ 9 ha).
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O Anexo I do Regime Jurídico da REN define as áreas supramencionadas, bem como enumera os
usos e funções compatíveis com as mesmas.
As áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos são as áreas geográficas que, devido
à natureza do solo, às formações geológicas e à morfologia do terreno, apresentam condições
favoráveis à ocorrência de infiltração e à recarga natural dos aquíferos. Incluem, também, as
áreas localizadas na zona montante das bacias hidrográficas que asseguram a receção das águas
da precipitação e potenciam a sua infiltração e encaminhamento na rede hidrográfica e que, no
seu conjunto, se revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade da
água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração. Nestas áreas só podem ser
realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes
funções:
−

garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;

−

contribuir para a proteção da qualidade da água;

−

assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade
dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;

−

prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobre-exploração dos aquíferos;

−

assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente
nos aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos
invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de
habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;

−

assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das aguas pluviais nas
cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da
erosão superficial.

As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas
características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do
escoamento superficial. Nestas zonas podem ser realizados usos ou ações que não coloquem
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
−

conservação do recurso do solo;

−

manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;

−

regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;

−

redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o
assoreamento das massas de água.
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Relativamente aos cursos de água e respetivos leitos e margens entenda-se por leitos dos
cursos de água os terrenos cobertos pelas águas, quando não influenciadas por cheias
extraordinárias, inundações ou tempestades. As margens correspondem a uma faixa de terreno
contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas, com largura legalmente
estabelecida. Nos leitos e nas margens dos cursos de água podem ser realizados os usos e as
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
−

assegurar a continuidade do ciclo da água;

−

assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;

−

drenagem dos terrenos confinantes;

−

controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola;

−

prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e
evitando a impermeabilização dos solos;

−

conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna.

Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que
se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, obras de construção ou
ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros, e destruição do revestimento vegetal
para fins não agrícolas nem florestais.
No entanto, nas áreas incluídas na REN podem ser admitidas algumas destas ações desde que
sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e
redução de riscos naturais. Considera-se que uma ação é compatível com os objetivos de uma
determinada área incluída na REN quando, cumulativamente (art.º 20.º, n.º 2 e 3 do DecretoLei n.º 166/2008):
−

não coloca em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do Anexo I do Regime
Jurídico da REN;

−

consta do Anexo II do Regime Jurídico da REN e nele é indicado que a ação não é
interdita, mas está:
• isenta de qualquer tipo de procedimento; ou
• sujeita à realização de uma comunicação prévia à CCDR; ou
• sujeita à obtenção de autorização.

−

cumpre os requisitos previstos no Anexo I da Portaria n.º 1356/2008.

O Anexo II do RJREN sintetiza os usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN.
O projeto em avaliação insere-se na alínea a) e d) da secção II (Infraestruturas) onde consta
“Pequenas estruturas e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à exploração
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agrícola, nomeadamente instalações de tanques, estações de filtragem, condutas, canais
incluindo levadas”.
Por último, o n.º 7 do art.º 24.º deste Regime Jurídico refere que, quando a pretensão em causa
esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências
ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no
âmbito desses procedimentos compreende a emissão de autorização.

10.4.7 IMÓVEIS CLASSIFICADOS
Os bens imóveis, nas suas categorias de monumento, conjunto ou sítio, classificados como
monumento nacional ou como imóvel de interesse público constituem testemunhos de especial
importância da civilização, da identidade e da cultura nacional, justificando-se plenamente que
sejam objeto de especial proteção e valorização.
O regime de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o das suas zonas de
proteção, encontra-se previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de outubro. A proteção legal dos bens culturais imóveis tem por base a sua
classificação e inventariação:
−

a classificação é o ato final do procedimento administrativo mediante o qual se confirma
que certo bem possui um inestimável valor cultural, pelo que se deve passar a dispor de
uma proteção legal especial;

−

a inventariação é o levantamento sistemático dos bens culturais imóveis existentes a
nível nacional, com vista à respetiva identificação.

A classificação dos bens imóveis processa-se em categorias, sendo também classificados quanto
à graduação do seu interesse cultural. De acordo com a graduação do interesse cultural, os bens
imóveis são classificados como (art.º 15.º da Lei n.º 107/2001 e art.º 3.º do Decreto-Lei n.º
309/2009):
−

de interesse nacional, quando representam um valor cultural de significado para a
nação;

−

de interesse público quando representam ainda um valor cultural de importância
nacional, mas para os quais o regime de proteção inerente à classificação como de
interesse nacional se mostra desproporcionado;

−

ou de interesse municipal quando representam um valor cultural de significado
predominante para um determinado município.

Os bens imóveis classificados como monumento nacional ou como de interesse público
beneficiam de uma zona especial de proteção, fixada por Portaria do Ministro da Cultura, onde
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é indicada a área sujeita a servidão e os encargos por ela impostos, podendo incluir zonas non
aedificandi (art.º 36.º e 43.º do Decreto-Lei n.º 309/2009).
Na área de estudo encontram-se presentes a Casa de Selores e a Igreja Paroquial de Santa
Eufémia de Lavandeira, ambos classificados como imóveis de interesse público. A classificação
destes imóveis encontra-se publicada no Decreto n.º 129/77, de 29 de setembro, e no Decreto
n.º 45/93, de 30 de novembro, respetivamente para a Casa de Selores e a Igreja Paroquial de
Santa Eufémia de Lavandeira.

10.4.8 MONUMENTO NACIONAL/PATRIMÓNIO MUNDIAL – ZEP ALTO DOURO VINHATEIRO
O Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que
caracteriza a vasta Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola regulamentada do
mundo. Engloba uma área superior a 26 000 ha, estendendo-se ao longo do vale do rio Douro e
dos seus afluentes, cercados por montanhas e dotados de características físicas e climáticas
muito particulares. Foi inscrito em 2001, durante a 25.ª sessão do Comité do Património Mundial
da UNESCO, na Lista do Património Mundial, e consta por esta razão da lista dos bens
classificados com o grau de "interesse nacional" de Portugal por força do n.º 7 do art.º 15.º da
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
De acordo com o art.º 72.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a inclusão de um
bem imóvel na lista indicativa do património mundial determina oficiosamente a abertura de
procedimento de classificação, no grau de interesse nacional, e de fixação da respetiva zona
especial de proteção, publicado sob a forma de aviso no Diário da República.
Desta forma, o Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho, torna público que, em 2001, foi incluído
na lista indicativa do Património Mundial da UNESCO o Alto Douro Vinhateiro, na categoria de
Paisagem Cultural, e publica a planta de implantação, incluindo a respetiva zona especial de
proteção e a planta de localização do ADV.
No Volume 2 – Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro dos Relatórios Técnicos são
detalhadas as implicações desta interseção.

10.4.9 REDE ELÉTRICA
No âmbito da elaboração do EIA contactou-se a REN, S.A. e a E-REDES – Distribuição de
Eletricidade, S.A. de modo a averiguar a eventual interseção do projeto com infraestruturas
existentes, projetadas ou a projetar sob a jurisdição destas entidades.
Como resposta ao pedido de elementos a REN informou que a área de estudo interfere com um
troço da linha “LMG.VR Mogadouro-Valeira” de Muito Alta Tensão, integrada na Rede Nacional
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de Transporte de Eletricidade (RNT). A E-REDES refere que a área de estudo do projeto interfere
com infraestruturas elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas
integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP).
Em Média Tensão a 30 kV, a área de estudo é atravessada por diversos traçados aéreos
referentes a derivações da Linha “LN 0409L30004 Carrazeda”, onde se encontram estabelecidos
diversos dos seus apoios e postos de transformação de serviço público, bem como por redes
aéreas de Baixa Tensão e Iluminação Pública.
Desta forma, as intervenções no âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a respeitar as
servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as
infraestruturas da RNT e da RESP, decorrente da necessidade do cumprimento das condições
regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão
(RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 01/92, de 18 de fevereiro, e no Regulamento
de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT),
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, bem como das normas e
recomendações da DGEG, da REN e da E-REDES em matéria técnica.
Os traçados das linhas elétricas atravessadas podem ser consultados no DESENHO 26.

10.4.10 REDE VIÁRIA
A rede viária existente no Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga é constituída por caminhos
agrícolas e rurais e estradas que integram a rede rodoviária municipal (EM 632, CM 1141 e CM
1142), mas que se interligam com a rede rodoviária nacional.
No âmbito do projeto será necessário desviar parte da estrada EM 632, onde se situará o
encontro da margem direita da barragem, e restabelecer um troço do caminho CM 1441, que
será intersetado pela albufeira.
A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o previsto na Lei n.º 2110,
de 10 de agosto de 1961, que promulga o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos
Municipais.
É das atribuições das câmaras municipais a construção, conservação, reparação, polícia,
cadastro e arborização das estradas e caminhos municipais.
Nos terrenos à margem das vias municipais denominados zonas non aedificandi não é permitido
efetuar quaisquer construções, dentro dos limites a seguir indicados (art.º 58.º da Lei n.º 2110):
−

nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 m,
consoante se trate de estradas ou de caminhos municipais, que podem ser alargadas
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respetivamente até ao máximo de 8 e 6 m para cada lado do eixo, na totalidade ou
apenas em alguns troços de vias;
−

nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com
outras comunicações rodoviárias.

Nas zonas non aedificandi podem ser admitidas (art.º 58.º da Lei n.º 2110):
−

construções simples, especialmente de interesse agrícola, à distância mínima de 5 ou 4
m do eixo, consoante se trate de estradas ou caminhos municipais;

−

(…)

Nas faixas de terreno ao longo das vias municipais denominadas faixas de respeito, estão
sujeitas a licenciamento municipal a realização das seguintes atividades (art.º 79.º da Lei n.º
2110):
−

a (…) execução de trabalhos de qualquer natureza, até 8 e 6 m, respetivamente, para
estradas e caminhos municipais, alem da linha limite da zona da via municipal.

10.5 ZONAS SENSÍVEIS PARA CONSERVAÇÃO
Nos termos da alínea a) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, (alterado
pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 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),
diploma legal que enquadra o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, são
consideradas áreas sensíveis:
−

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;

−

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril [republicado
pelo Decreto-Lei n.º 49/2015 de 24 de Fevereiro], no âmbito das Diretivas n.ºs
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves
selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;

−

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008,
de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para
além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram
a Rede NATURA 2000, considera adicionalmente as áreas classificadas ao abrigo de
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compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente sítios Ramsar
e áreas da Rede de Reservas da Biosfera.
Neste contexto as Áreas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas20) foram também
consideradas na presente análise, como áreas sensíveis para a Conservação da Natureza.
A área proposta para a implementação do projeto encontra-se totalmente incluída na Reserva
da Biosfera – Meseta Ibérica (DESENHO 11). Na envolvente á área de estudo existem outras
áreas designadas, a saber:
Rede Nacional de Áreas Protegidas
a) Parque Natural do Vale do Tua (de âmbito regional), cerca de 2 km a norte da área de
estudo;
Zonas Especiais de Conservação
b) PTCON0021 – ZEC Rios Sabor e Maçãs, cerca de 16 km a este;
Zonas de Proteção Especial
c) PTZPE0037 – Rios Sabor e Maçãs, cerca de 16 km a este, coincidente com a IBA do
mesmo nome;
O Sítio Ramsar mais próximo (Planalto da Serra da Estrela) encontra-se a mais de 140 km da área
de estudo, pelo que se considerou desnecessária a sua representação cartográfica.
Relativamente a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, a
área proposta para a implementação do projeto encontra-se integrada na Região Demarcada do
Douro e na zona tampão do bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO, relativa à
área classificada como Património da Humanidade (Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147,
de 30 de julho). O Alto Douro Vinhateiro foi inscrito em 2001, durante a 25.ª sessão do Comité
do Património Mundial da UNESCO, na Lista do Património Mundial, e consta por esta razão da
lista dos bens classificados com o grau de "interesse nacional" de Portugal por força do n.º 7 do
art.º 15.º da Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro.

20

As IBA são definidas pela ONG BirdLife International, existindo em todo o mundo. As IBA são: lugares de importância

internacional para a conservação das aves e outra biodiversidade; reconhecidas mundialmente como instrumentos práticos
para a conservação; áreas distintas suscetíveis de ação prática de conservação; identificadas utilizando critérios robustos e
normalizados; sítios que, em conjunto, fazem parte de uma abordagem integrada mais ampla para a conservação e utilização
sustentável do ambiente natural.
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11 SOCIOECONOMIA E AGROSSISTEMAS
11.1 CONSIDERAÇÕES
Este descritor tem por objetivo a caracterização e análise da vertente socioeconómica e de
agrossistemas da área de influência referente ao projeto em fase de Estudo Prévio do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga.
A caracterização da situação de referência servirá de base ao apuramento dos impactes sociais
e económicos do projeto, bem como à definição de medidas de minimização ou potenciação,
consoante estes sejam negativos ou positivos.
A delineação do perfil socioeconómico a partir do estudo do quadro social e económico de
referência na área de influência do projeto basear-se-á na análise de variáveis que caracterizam
a demografia, a estrutura socioeconómica, a dinâmica económica e empresarial, as estruturas
agrárias, estrutura fundiária e estrutura agrícola.
A componente demográfica será abordada numa perspetiva dinâmica, de forma a esboçar uma
tendência de comportamento da população. Para esta análise ter-se-á em consideração o
crescimento populacional, a estrutura etária da população e os movimentos migratórios.
Para a caraterização da estrutura socioeconómica e cultural a nível local, e seu enquadramento
regional, analisar-se-á o padrão de ocupação populacional no espaço, e a capacidade de
sustentação económica da área geográfica em estudo. Neste sentido, ter-se-ão em conta fatores
como densidade populacional, emprego e atividades económicas desenvolvidas.
A área de estudo do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga está inserida na Região Norte (NUTS
II), Sub-região Douro (NUTS III) e abrange cinco freguesias do concelho de Carrazeda de Ansiães,
pertencente ao Distrito de Bragança:
−

Carrazeda de Ansiães;

−

Marzagão;

−

Seixo de Ansiães;

−

União das freguesias de Belver e Mogo de Malta;

−

União das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores.
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A análise socioeconómica, em termos territoriais, será efetuada considerando as seguintes
unidades geográficas:
−

área de influência primária: engloba a área da barragem e caminho de acesso ao
coroamento, bem como a área da conduta de adução a partir da barragem e as áreas
abrangidas pelo Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga;

−

área de influência secundária: correspondente à divisão administrativa do conjunto das
cinco freguesias abrangidas pelo projeto;

−

área de influência terciária: corresponde às unidades territoriais que excedem o nível
da freguesia, nomeadamente o concelho de Carrazeda de Ansiães, pertencente às
Unidade Territoriais NUT II – Norte e NUT III – Douro e, quando necessário, o território
nacional.

Para este efeito, foram utilizados predominantemente dados publicados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE), nomeadamente os Recenseamentos Gerais da População de 2001 e 2011 e,
quando disponível, de 2021, os Anuários Estatísticos da Região Norte e ainda o Recenseamento
Geral da Agricultura relativo a 2019.
Para a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos e psicossociais causados pelas
infraestruturas e implementação da área de regadio nas fases de construção, exploração e
desativação, serão tidos em conta parâmetros relacionados com a população, nomeadamente
o impacte na valia da propriedade rústica, as indemnizações a conceder por expropriação e os
incómodos para as populações. Serão, ainda, considerados os efeitos na economia local e
regional, nomeadamente ao nível do aparecimento ou potenciação de atividades paralelas e os
impactes na estrutura socioeconómica e cultural, designadamente na estrutura do emprego e
rendimento das famílias e mobilidade da mão-de-obra.
Posteriormente à identificação dos impactes socioeconómicos previstos serão apresentadas
medidas de minimização para os impactes que se pretendem evitar na implementação do
projeto. Serão também apresentadas medidas de potenciação para os impactes que se venham
a mostrar positivos.

11.2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO
A área abrangida pelas diversas infraestruturas do projeto está inserida na Região Norte (NUTS
II), Douro (NUTS III) e abrange as freguesias de Carrazeda de Ansiães, Marzagão, Seixo de
Ansiães, União das freguesias de Belver e Mogo de Malta e União das freguesias de Lavandeira,
Beira Grande e Selores, todas pertencentes ao concelho de Carrazeda de Ansiães (Quadro 11.1).
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Quadro 11.1 – Unidades territoriais administrativas.
NUTS II

NUTS III

Distrito

Concelho

Freguesia
Carrazeda de Ansiães
Marzagão

Norte

Douro

Bragança

Carrazeda
de Ansiães

Seixo de Ansiães
União das freguesias de Belver e Mogo de Malta
União das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores

A NUT III Douro confronta, a oeste, as NUTS Tâmega e Sousa e Ave, a norte e este com as NUTS
Alto Tâmega e Trás-os-Montes, a sul com Viseu Dão-Lafões e Beiras e Serra da Estrela, e a Leste
com Espanha (Figura 11.1).

Figura 11.1 – NUT II Norte. Fonte: CCDR Norte.

O principal centro urbano da NUT Douro é a cidade de Vila Real, capital do distrito homónimo.
Fazem parte desta comunidade intermunicipal 19 municípios pertencentes aos distritos de
Bragança, Guarda e Viseu (Figura 11.2). Tem uma área de 4 032 km2 e, de acordo com o último
censo demográfico (2021), uma população de 184 043 habitantes.
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Figura 11.2 – NUT III Douro. Fonte: Vivadouro.

Carrazeda de Ansiães é um município do distrito de Bragança, pertencente à Região Norte e subregião Douro, com 279 km² de área e 5 494 habitantes (2021), subdividido em 14 freguesias. O
município é limitado a norte pelos municípios de Murça e de Mirandela, a nordeste por Vila Flor,
a leste por Torre de Moncorvo, a sul por Vila Nova de Foz Côa, a sudoeste por São João da
Pesqueira e a oeste por Alijó. A sede do concelho tem o nome de Carrazeda de Ansiães, sendo
uma vila com 1 701 habitantes à data dos Censos de 2011.
Do distrito de Bragança fazem também parte os municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Freixo
de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de
Moncorvo, Vila Flor. Vimioso e Vinhais (Figura 11.3).
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Figura 11.3 – Distrito de Bragança.

As freguesias abrangidas pela área em estudo são:
−

Belver e Mogo de Malta (oficialmente União das Freguesias de Belver e Mogo de Malta):
é uma freguesia do município de Carrazeda de Ansiães com 19,8 km² de área e 365
habitantes (2021). A sua densidade populacional é de 21,9 hab/km². Foi constituída em
2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas
freguesias de Belver e Mogo de Malta e tem a sede em Belver;

−

Carrazeda de Ansiães: é uma freguesia do município de Carrazeda de Ansiães, com 8,96
km² de área e 1 706 habitantes (2021). A sua densidade populacional é de 189,8
hab/km²;

−

Lavandeira, Beira Grande e Selores (oficialmente União das Freguesias de Lavandeira,
Beira Grande e Selores): é uma freguesia do município de Carrazeda de Ansiães com
36,39 km² de área e 337 habitantes (2021). Tem uma densidade populacional de 12,3
hab/km². Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional,
pela agregação das antigas freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores e tem a
sede em Lavandeira.

−

Seixo de Ansiães: é uma freguesia portuguesa do município de Carrazeda de Ansiães,
com 23,99 km² de área. A sua densidade populacional é de 12,1 hab/km². Tem
registados 240 habitantes que vivem permanentemente nas 3 povoações da freguesia
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(Seixo de Ansiães, Srª da Ribeira e Coleja). A freguesia de Seixo de Ansiães fica situada
na margem direita do rio Douro, a aproximadamente 9 km da sede do concelho.
Quadro 11.2 – Superfície das unidades territoriais (km2) por localização geográfica.
Portugal

92 225

%

Distrito de Bragança

6 599

7,2%

279

4,2%

Carrazeda de Ansiães

9

3,2%

Fonte Longa

13

4,8%

Linhares

29

10,3%

Marzagão

16

5,8%

Parambos

11

4,0%

Pereiros

15

5,3%

Pinhal do Norte

17

6,0%

Pombal

17

6,0%

Seixo de Ansiães

24

8,6%

Vilarinho da Castanheira

28

10,1%

União das freguesias de Amedo e Zedes

23

8,4%

U. F. Belver e Mogo de Malta

20

7,1%

U. F. Castanheiro do Norte e Ribalonga

21

7,4%

U. F. Lavandeira, Beira Grande e Selores

36

13,0%

Freguesias

Concelho de Carrazeda de Ansiães

No seu conjunto, as freguesias do concelho de Carrazeda de Ansiães onde vai estar implantado
o projeto ocupam uma área de 105 km² correspondendo a 38% do concelho.
Além destas, fazem ainda parte do concelho de Ansiães as freguesias de Amedo e Zedes,
Castanheiro do Norte e Ribalonga, Fonte Longa, Linhares, Parambos, Pereiros, Pinhal do Norte,
Pombal e Vilarinho da Castanheira (Figura 11.4).
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Figura 11.4 – Concelho de Carrazeda de Ansiães.

11.3 COMPONENTE DEMOGRÁFICA
Os fatores de maior relevância neste decénio foram, segundo o INE, no que respeita a Portugal
e também à região do Norte, a continuação do envelhecimento demográfico e o reforço da
importância dos fenómenos de imigração como contributo para o acréscimo populacional,
principalmente nos grandes centros urbanos.
O resultado dos Censos de 2011 relativamente a 2001 evidenciou um crescimento da população
portuguesa da ordem dos 2% (206 061 pessoas), contabilizando um total de 10 562 178
indivíduos residentes no final deste período. Este crescimento populacional resulta
predominantemente de um saldo migratório positivo de 188 652, uma vez que o saldo natural
(número de nascimentos com vida menos o número de óbitos) contribuiu com apenas 17 409
pessoas para esta variação. No entanto, o Censos de 2021 vem mostrar uma tendência oposta,
constatando que a população residente em Portugal, na última década, reduziu-se em 214 286
pessoas, representando um decréscimo populacional de 2,0%. Em termos censitários, a única
década em que se verificou um decréscimo populacional foi entre 1960 e 1970. O decréscimo
populacional registado resultou do saldo natural negativo (-250 066 pessoas, dados provisórios),
sendo que o saldo migratório ocorrido, apesar de positivo, não foi suficiente para inverter a
quebra populacional. A população residente em 2021 tem um valor próximo do registado em
2001 quando residiam em Portugal 10 356 117 pessoas. As únicas regiões NUTS II que registaram
um crescimento da população entre 2011 e 2021 foram o Algarve (3,7%) e a Área Metropolitana
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de Lisboa (1,7%), acentuando o padrão de litoralização e concentração da população junto da
capital.
Ao nível regional, a região do Norte manteve a sua população praticamente inalterada entre
2001 e 2011, com uma muito ligeira subida da mesma. No entanto, observou uma quebra de
3% entre 2011 e 2021. Ao nível da NUT III verificaram-se perdas de populacionais quer na década
2001-2011 (-7%), quer na de 2011-2021 (-11%).
Entre 2001 e 2011, a estrutura etária da população acentuou os desequilíbrios já evidenciados
na década anterior. Diminuiu a base da pirâmide populacional, correspondente à população
mais jovem, e alargou-se o topo, com o aumento da população mais idosa.
Verificou-se que Portugal perdeu população em todos os grupos etários quinquenais entre os 029 anos. A população entre os 30 e os 69 anos cresceu 9% e, para idades superiores a 69 anos,
o crescimento foi da ordem dos 26%. Verifica-se que a percentagem de jovens (com menos de
15 anos) recuou para 15% e a de idosos (65 ou mais anos) cresceu para 19% do total da
população.21
Como anteriormente referido, a estrutura etária da população residente em Portugal, reforçou
o processo de envelhecimento demográfico ocorrido na última década. O envelhecimento
demográfico da população é uma realidade à escala mundial. A Europa é uma das regiões mais
envelhecidas do mundo e Portugal, no contexto europeu, é um dos países que observa um maior
envelhecimento demográfico. Este resulta da diminuição da mortalidade e do consequente
aumento da esperança média de vida, mas também da redução da natalidade, que está bem
evidente em Portugal através da diminuição dos níveis de fecundidade. A entrada de população
estrangeira na década 2001-2011 em Portugal, sobretudo em idade ativa, contribuiu para
atenuar ligeiramente este processo, mas não foi suficiente para o inverter. O fenómeno do
envelhecimento da população tem marcadamente reflexos de âmbito socioeconómico com
impacte no desenho das políticas sociais e de sustentabilidade, bem como através da adoção de
novos estilos de vida por parte da sociedade.
Os indicadores demográficos, atualizados à luz dos Censos 2021, refletem o ritmo de
crescimento da população idosa no total da população.
No que respeita à distribuição populacional, a região Norte continua a agregar mais de um terço
da população do continente (36,4%) embora em 2001 representasse mais um ponto percentual.
O distrito de Bragança, onde se insere o Concelho de Carrazeda de Ansiães, apresenta uma

21

In Revista de Estudos Demográficos, nº 51 – 52 – Caracterização da população e das famílias a residir em Portugal, com

base nos Censos 2011, INE, 2013.
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evolução demográfica que teve o seu apogeu na década de 1960, experimentando um
decréscimo acentuado na década de 1970 associado a fortes movimentos migratórios, com
alguma recuperação na década de 1980, tendo apresentado desde então um continuado
decréscimo da sua população residente, marcado também por uma maior concentração da
população em centros urbanos de maiores dimensões em detrimento das áreas rurais. Segundo
o Censo de 2021, conta com uma população residente de 122 833 indivíduos.
O Quadro 11.3 apresenta a população residente de acordo com os censos de 2001, 2011 e 2021,
assim como dados relativos à variação desta população por grupo etário.
O país apresentou, na década 2001-2011, um crescimento total de cerca de 2% da sua população
residente, que perdeu na década seguinte, mantendo, em 2021 a população no nível em que se
encontrava em 2001. A região Norte não acompanha a tendência de crescimento ocorrida na
primeira década em análise, mantendo a população residente, tendo ainda verificado um
decréscimo populacional mais acentuado (-3%) do verificado no país (-2%). A NUTS Douro
apresenta um decréscimo populacional acentuado, na ordem dos 17% entre 2001 e 2021, com
maior ocorrência na segunda década.
Até ao nível da NUT III em análise, este decréscimo apresenta variações significativas entre
grupos etários, com decréscimos muito acentuados nos escalões inferiores a 24 anos e
acréscimos no escalão de mais de 64 anos. Nas unidades territoriais inferiores abrangidas pelo
estudo (distrito, concelho e freguesias), esta tendência é ainda mais vincada, ocorrendo perdas
populacionais significativas em praticamente todos os escalões, com prevalência nos mais
jovens. Com efeito, verifica-se a tendência de decréscimo da população no concelho de
Carrazeda de Ansiães, onde houve, entre 2001 e 2011, um decréscimo de 17% no total da
população atingindo uma perda de 39% no escalão 15-24 anos. Relativamente às freguesias em
estudo a perda de população é ainda mais evidente em Seixo de Ansiães e União das Freguesias
de Lavandeira, Beira Grande e Selores, com perdas totais de 21% e 19%, respetivamente. Ao
nível de estrutura etária, é de salientar o decréscimo de 67% no escalão 0-14 anos em Seixo de
Ansiães e de 61% no escalão 15-24 na União das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e
Selores. A freguesia de Carrazeda, albergando a sede do concelho, foi a única das freguesias em
estudo a ver a sua população aumentada (+6%) mas à custa de aumentos nos escalões com mais
idade, já que as faixas etárias abaixo dos 24 anos sofreram perdas de população.
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Quadro 11.3 – População residente (n.º) por local de residência, e taxa de variação por grupo etário
População Residente

Taxa de Variação 2001-2011

Zona Geográfica

Variação
2011-2021

Variação
2001-2021

2001

2011

2021

Total

0 - 14 anos

15 - 24 anos

25 - 64 anos

65 e mais anos

Portugal

10 356 117

10 562 178

10 347 892

2%

-5%

-22%

6%

19%

-2%

0%

Continente

9 869 343

10 047 621

9 860 175

2%

-5%

-23%

5%

19%

-2%

0%

NUT II Norte

3 687 293

3 689 682

3 588 701

0%

-14%

-24%

5%

23%

-3%

-3%

NUT Douro

221 853

205 902

184 043

-7%

-21%

-32%

-1%

8%

-11%

-17%

Distrito de Bragança

146 900

133 417

122 833

-8%

-25%

-35%

-6%

10%

-8%

-16%

7 642

6 373

5 494

-17%

-33%

-39%

-14%

-4%

-14%

-28%

1 605

1 701

1 706

6%

-7%

-25%

16%

19%

0%

6%

Freguesia de Marzagão

320

315

294

-2%

-18%

0%

3%

-2%

-7%

-8%

Freguesia de Seixo de Ansiães

367

290

240

-21%

-67%

-13%

-29%

4%

-17%

-35%

U. F. Belver e Mogo de Malta

502

433

365

-14%

-40%

-40%

-9%

10%

-16%

-27%

U. F. Lavandeira, Beira Grande e Selores

549

447

337

-19%

-12%

-61%

-12%

-12%

-25%

-39%

Concelho Carrazeda de Ansiães
Freguesia de Carrazeda de Ansiães
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O Quadro 11.4 apresenta a evolução dos principais indicadores nas regiões em estudo. A análise
destes indicadores mostra uma Taxa Bruta de Natalidade em decréscimo em todo o país,
verificando-se que nas regiões em estudo e, particularmente no concelho de Carrazeda de
Ansiães, é ainda bastante mais baixa do que a verificada a nível nacional, atingindo no ano de
2020 um valor de apenas 3,7‰.
Quadro 11.4 – População residente (taxas). Fonte: INE.
Taxa bruta de
mortalidade
(‰)

Taxa de
fecundidade
geral (‰)

2020

2011

2020

2011

2020

2011

2020

2011

2020

2011

Portugal

8,2

9,2

12

9,7

37,2

38,6

167

127,6

0,02

-0,29

Continente

8,2

9,1

12,1

9,8

37,5

38,6

169,6

130,5

0,03

-0,27

NUT II Norte

7,5

8,5

11,2

8,6

33,4

34,6

171,8

114,1

-0,25

-0,17

NUT III Douro

5,8

7

14,4

11,8

27,5

31,8

248,8

172,2

-0,55

-0,71

Concelho de
Carrazeda de Ansiães

3,7

5,7

17,9

16,1

21,7

34,2

373,2

308,3

-0,99

-1,45

Zona Geográfica

Índice de
envelhecimento
(n.º)

Taxa de
crescimento
efetivo
(%)

Taxa bruta de
natalidade (‰)

Em sentido inverso, a taxa bruta de mortalidade tem vindo a aumentar, sendo que, no que
respeita às regiões em estudo, se verifica que o concelho de Carrazeda de Ansiães atinge as 17,9
mortes por cada mil habitantes, valor acima da NUT III Douro (14,4‰). Em consequência, e
apesar do muito ligeiro saldo migratório ocorrido no ano de 2020, não suficiente para cobrir o
saldo de crescimento natural negativo, verificaram-se taxas de crescimento efetivo negativas
quer na NUT II Norte e na NUTIII Douro, quer no concelho de Carrazeda de Ansiães, tendo sido
o decréscimo efetivo tanto mais acentuado quanto menor a área geográfica (-0.25%, -0.55% e 0.99%, respetivamente).
Os indicadores de reposição de gerações apontam para uma situação bastante desfavorável no
país e, de forma bastante agravada, na região em estudo. Reforçando esta perspetiva, os valores
das taxas de fecundidade geral apresentam valores reduzidos, tendo ocorrido apenas 21,7
nados vivos por cada mil mulheres em idade fértil no concelho de Carrazeda de Ansiães, valor
bastante abaixo dos 37,2‰ observado no país, já de si bastante comprometedor na reposição
de gerações.
Interessa ainda salientar os elevados índices de envelhecimento verificados na região em
análise, em especial no concelho de Carrazeda de Ansiães, onde por cada pessoa com menos de
15 anos há 3,73 com mais de 65 anos.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

255

O Quadro 11.5 apresenta a evolução da densidade populacional na área em estudo entre 2011
e 2021, permitido observar um decréscimo progressivo de densidade populacional nas NUT II,
NUT III e concelho em estudo.
Quadro 11.5 – Densidade populacional (N.º/km²) por Local de residência
População residente (n.º)
Zona Geográfica

Área

(km2)

Densidade
Populacional (hab/km2)

2021

2011

2021

2011

Portugal

92 225

10 347 892

10 562 178

112,2

114,5

Continente

89 102

9 860 175

10 047 621

110,7

112,8

Norte

21 286

3 588 701

3 689 682

168,6

173,3

Douro

4 032

184 043

205 902

45,7

51,1

Distrito de Bragança

6 599

122 833

136 252

18,6

20,6

279

5 494

6 373

19,7

22,8

Freguesia de Carrazeda de Ansiães

9

1 706

1 701

190,4

189,8

Freguesia de Marzagão

16

294

315

18,1

19,4

Freguesia de Seixo de Ansiães

24

240

290

10,0

12,1

U. F. Belver e Mogo de Malta

20

365

433

18,4

21,9

U. F. Lavandeira, Beira Grande e Selores

36

337

447

9,3

12,3

Concelho de Carrazeda de Ansiães

Verifica-se que a densidade populacional no concelho de Carrazeda de Ansiães, onde vai ser
implantada o projeto em estudo, tem uma densidade bastante inferior à verificada no país, ou
mesmo da NUT Douro em que está inserida, indicando a forte ruralidade deste concelho.
Saliente-se, no entanto, a elevada densidade populacional da freguesia de Carrazeda de Ansiães
onde vai estar implantada a barragem.
Da análise demográfica da região em estudo pode concluir-se que a barragem vai ser implantada
em território com características demográficas de uma população envelhecida e uma densidade
populacional considerável. Porém, o aproveitamento agrícola irá desenvolver-se numa zona
menos povoada.

11.4 DINÂMICA ECONÓMICA
A caracterização da estrutura socioeconómica será efetuada através da descrição e
enquadramento regional de indicadores relacionados com a dinâmica económica, estrutura
produtiva e empresarial, atividade e emprego, estrutura setorial e atividades económicas.
As

contas

regionais

apresentam

dados

relativamente

recentes

de

indicadores

macroeconómicos. O detalhe geográfico que está disponível apresenta-se apenas ao nível da
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NUT III. No entanto, e dada a atualidade dos dados, considerou-se que o detalhe existente
permite fazer uma caracterização fiável da situação na área de projeto.
O Quadro 11.6 apresenta alguns indicadores de atividade económica reportados entre 2015 e
2019 para permitir uma análise evolutiva da situação.
Quadro 11.6 – Indicadores económicos. Fonte: INE.
Indicador

Produtividade aparente do trabalho
(milhares de euros)

Produto interno bruto a preços correntes
(milhões de euros)

Produto interno bruto por habitante a
preços correntes (milhares de euros)

Rendimento disponível bruto das famílias
(milhões de euros)

Zona geográfica

2015

2016

2017

2018

2019

Portugal

34,205

34,838

35,323

36,114

37,262

Continente

34,357

34,979

35,447

36,23

37,375

Norte

29,169

29,896

30,372

31,305

32,308

Douro

22,351

23,538

23,487

25,937

27,059

Portugal

179 713 186 490 195 947 205 184 213 301

Continente

171 425 177 898 186 904 195 814 203 612

Norte

52 771

55 078

57 653

60 910

63 279

Douro

2 442

2 549

2 583

2 770

2 881

Portugal

17,35

18,061

19,023

19,952

20,736

Continente

17,396

18,108

19,07

20,009

20,799

Norte

14,607

15,324

16,102

17,041

17,706

Douro

12,444

13,122

13,41

14,461

15,088

Portugal

122 867 127 492 131 562 137 266

n.d.

Continente

117 058 121 401 125 312 130 780

n.d.

Norte

37 852

n.d.

39 356

40 418

42 281

Douro

Rendimento disponível bruto das famílias
por habitante (euros)

n.d.

Portugal

11 862

12 347

12 773

13 348

n.d.

Continente

10 160

12 357

12 785

13 364

n.d.

Norte

10 477

10 950

11 289

11 829

n.d.

Douro

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Relativamente ao Produto Interno Bruto a preços correntes (PIB) constata-se que, em 2019, o
valor referente à região Norte corresponde a 30% do PIB nacional. No entanto, a NUT Douro é
responsável por apenas 5% do PIB produzido pela NUT Norte.
Verifica-se um crescimento do PIB entre 2015 e 2019 em todas as regiões em análise. Em
Portugal o crescimento foi de 19% e na NUT Douro, onde está inserido o projeto, o crescimento
foi de 18%, apesar de na região Norte, este ter sido de 20%.
O crescimento foi ligeiramente mais significativo se se tiver em conta o indicador por habitante
(PIB per capita), nesse caso, o crescimento foi de 20% a nível nacional e de 21% no Douro. Há,
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no entanto, que ter em conta que na região Douro, este indicador tem, em 2019, um valor de
apenas 72% do equivalente a nível nacional, embora na NUT Norte, seja de 85%.
Os dados referentes ao Rendimento Bruto Disponível das famílias por habitante apresentam
uma evolução semelhante à evolução dos indicadores do PIB sendo que apenas há indicadores
até ao nível da NUT II. Na região Norte, em 2018, o indicador tem um valor de 89% do valor
médio do país.
A Produtividade Aparente do Trabalho, na região Douro apresenta um crescimento (21%)
relativo entre 2015 e 2019 superior ao que se verifica na Região Norte (11%) e, até no conjunto
do País (9%). No entanto, deve ter-se em conta que este indicador apresenta para a região Douro
um valor inferior ao que se verifica no País como um todo (73% do valor observado a nível
nacional).
Da análise destes indicadores verifica-se que, embora haja uma evolução positiva no passado
recente na NUT II, mostrando uma dinâmica favorável, estes indicadores apresentam valores
sempre inferiores ao verificado no conjunto do país, denotando alguma necessidade acrescida
de crescimento na região.
O Valor Acrescentado Bruto (VAB) é um indicador que permite comparar a produtividade e a
evolução dos diferentes setores de atividade económica, e corresponde ao valor que um setor
acrescenta a matérias, produtos e serviços utilizados, através dos próprios processos de
produção e marketing. O Quadro 11.7 apresenta os valores do VAB nas regiões em estudo.
Quadro 11.7 – Valor acrescentado bruto a preços correntes por localização geográfica e ramo de
atividade. Fonte: INE.

Agricultura, produção
animal, caça, floresta
e pesca

Total
Zona
geográfica

2019

2015

€
€
(milhões) (milhões)
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Indústrias extrativas;
indústrias transformadoras;
produção e distribuição de
eletricidade, gás, vapor e ar
frio; captação, tratamento e
distribuição de água;
saneamento, gestão de
resíduos e despoluição;
construção

2019

2015

2019

2015

€
(milhões)

€
(milhões)

€
(milhões)

€
(milhões)

Serviços

2019

2015

€
€
(milhões) (milhões)

Portugal

184 531

156 517

4 384

3 773

40 314

34 980

139 833

117 764

Continente

176 114

149 272

3 974

3 399

39 340

34 121

132 800

111 751

Norte

54 733

45 951

813

738

17 054

14 581

36 867

30 632

Douro

2 492

2 126

161

148

611

525

1 719

1 453
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Em 2019, de acordo com os dados provisórios do INE, a nível nacional, o setor que mais
contribuiu para a formação do VAB foi o setor dos serviços correspondendo a 76% deste valor.
O setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (agricultura) contribuiu com 2,4%
do capital. Na NUT II em estudo a distribuição foi diferente com os serviços a contribuírem com
67%, a indústria com 31% e a agricultura com apenas 1,5%. No entanto, na NUT III Douro, o
setor agrícola representa 6,5% do VAB da região, espelhando a influência do setor primário
nesta área eminentemente rural (Quadro 11.7).
No que respeita ao impacte das NUT III na região em que se inserem, verifica-se que, em 2019,
o VAB do Douro corresponde a 5% do VAB do Norte e que a Região Norte contribui com 30%
para o VAB do país. No setor da agricultura, a região Norte corresponde a 19% do VAB nacional
sendo que a região do Douro contribuiu com 20% para o VAB da região. Na indústria a região
Norte contribui com 42% para o VAB da indústria portuguesa, sendo que a região do Douro
contribui com apenas 4% para a indústria do Norte.
O crescimento do VAB em 2019, relativamente a 2015 foi de 18% no País e 19% na região Norte.
Na região do Douro foi um pouco mais baixo, ficando-se pelos 17%. No país como um todo este
verificou-se que o crescimento foi mais significativo nos Serviços (+19%), tendo sido a indústria
o setor que menos cresceu (+15%). No entanto, na região Norte e na sub-região Douro, o setor
da agricultura foi o que menos cresceu, 10% e 9% respetivamente. Nestas regiões, o setor dos
serviços cresceu mais cerca de 3% do que o da indústria.
Da análise do VAB verifica-se que embora a agricultura seja o setor com o menor contributo
para o VAB da região do Douro, este setor tem uma expressão maior que no conjunto do País e
que na região Norte, apresentando um baixo crescimento entre 2015 e 2019. A região do Douro
é das que mais contribui para o VAB da agricultura da região Norte (20%).
O Quadro 11.8 apresenta dados relativos às empresas e ao pessoal empregado nos
estabelecimentos das regiões em estudo, por ramo de atividade. Este indicador permite avaliar
quais os setores mais empregadores na área em estudo.
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Quadro 11.8 – Empresas e pessoal ao serviço dos estabelecimentos por localização geográfica e atividade económica – 2019. Fonte: INE.
Zona Geográfica

Portugal

Continente

Norte

Douro

Carrazeda de Ansiães

Empresas
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)

Empresas
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)

Empresas
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)

Empresas
(n.º)

130 350

208 493

118 225

193 001

53 164

66 654

14 699

17 666

670

778

Indústrias extrativas

1 020

9 535

994

9 403

303

2 961

37

–

–

–

Indústrias transformadoras

68 831

745 511

67 007

733 835

33 728

394 300

1 058

5 569

51

4 501

13 357

4 423

11 733

1 352

2 239

73

207

9

9

1 304

34 485

1 254

32 664

423

8 999

15

733

1

–

Construção

90 430

353 398

87 425

337 514

31 342

138 198

1 621

5 286

43

99

Comércio por grosso e a retalho;
reparação de veículos automóveis e
motociclos

218 441

808 515

211 265

779 529

81 407

277 976

4 108

9 769

115

264

Transportes e armazenagem

31 331

188 123

29 809

180 952

8 730

43 460

481

1 865

18

80

Alojamento, restauração e similares

118 031

399 241

111 233

372 734

33 218

98 003

1 884

4 118

53

88

Atividades de informação e de
comunicação

21 004

122 783

20 358

120 412

5 254

26 840

126

258

2

–

Atividades imobiliárias

49 830

78 191

48 482

75 774

14 442

21 519

280

397

3

3

131 886

285 055

127 529

277 096

41 476

81 024

1 513

2 408

30

47

188 846

518 393

180 380

504 520

53 004

108 529

1 849

2 458

28

48

Educação

58 407

98 689

56 413

95 629

21 181

31 917

959

–

18

24

Atividades de saúde humana e apoio
social

101 008

200 714

97 238

194 688

35 828

67 385

1 566

2 296

30

37

Atividade Económica
Agricultura, produção animal, caça,
floresta e pesca

Eletricidade, gás, vapor, água quente
e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição
de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição

Atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio

260

Pessoal
Empresas
ao serviço
(n.º)
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)
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Zona Geográfica

Portugal

Continente

Norte

Douro

Carrazeda de Ansiães

Atividade Económica

Empresas
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)

Empresas
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)

Empresas
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)

Empresas
(n.º)

Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas

38 287

63 915

36 415

60 600

9 889

17 483

391

643

14

15

Outras atividades de serviços

64 823

97 140

62 473

93 338

21 408

31 220

938

1 340

31

46

1 318 330

4 225 538

1 260 923

4 073 422

446 149

1 418 707

31 598

56 414

1 116

1 704

Total
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Pessoal
Empresas
ao serviço
(n.º)
(n.º)

Pessoal ao
serviço
(n.º)
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Os dados apresentados mostram que no concelho de Carrazeda de Ansiães o setor da agricultura
é o que domina quer em termos de número de empresas (60%) quer ao nível de pessoal ao
serviço (46%). O setor do comércio é o segundo em termos de importância, agregando 10% das
empresas e 15% do pessoal ao serviço. Na NUT Douro a distribuição é semelhante mas, no
emprego, o setor da agricultura tem uma menor importância relativa: 31% do pessoal ao serviço
e 47% das empresas.
Da análise do tecido empresarial, verifica-se que o setor da agricultura é o mais importante na
região em estudo tanto no número de empresas, mas também como principal empregador.
Dado que a situação do emprego é bastante relevante na implementação de qualquer projeto,
são apresentados no Quadro 11.9 os dados relativos ao emprego na região em estudo.
Quadro 11.9 – Taxa de atividade e taxa de desemprego da população residente por local de
residência. Fonte: INE.
Taxa de atividade (%)

Taxa de desemprego (%)

Zona Geográfica
2011

2001

2011

2018

2019

Portugal

48,1

47,56

6,7

13,18

7,00

6,50

Continente

48,4

47,58

6,8

13,19

6,90

6,40

Norte

48,1

47,59

6,6

14,47

7,30

6,70

Douro

39,4

41,37

8,2

12,05

–

–

Concelho de Carrazeda de Ansiães

33,2

33,49

10,3

11,72

–

–

Beira Grande

61,8

48,61

2,5

5,71

–

–

Belver

30,7

36,65

9,9

16,10

–

–

Carrazeda de Ansiães

44,5

44,68

9

10,26

–

–

Lavandeira

30,9

35,19

1,7

24,56

–

–

Marzagão

32,5

35,24

9,6

6,31

–

–

Mogo de Malta

31,9

31,53

11,1

5,71

–

–

Seixo de Ansiães

22,8

27,59

10,7

18,75

–

–

Selores

31,5

27,66

27,7

20,51

–

–

Freguesias

2001

O concelho de Carrazeda de Ansiães, em 2011, regista uma taxa de atividade de 33,5% bastante
mais baixa que do país e da região Norte (47,6%) e também mais baixa que a NUT III do Douro
(41,4%). As freguesias de Seixo de Ansiães e Selores apresentam valores muito reduzidos (28%),
indicando que menos de um terço da sua população está ativa para o trabalho.
Relativamente à taxa de desemprego, em 2011, o concelho de Carrazeda de Ansiães
apresentava uma taxa de 11,7% inferior à verificada no país (13,2%) e inferior à registada na
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região do Douro (12,1%). No entanto deve salientar-se que, no mesmo ano, na antiga freguesia
de Lavandeira, essa mesma taxa atinge os 25%, enquanto em Marzagão esta se fica pelos 6%.
Uma vez que a situação do emprego tem bastantes oscilações ao longo do tempo, apresentamse os dados disponíveis do Inquérito ao Emprego que, apesar de apenas darem detalhe ao nível
da NUT II, representam uma tendência do país. Estes dados revelam que a situação em 2019 é
já bastante diferente da registada em 2011 no país e na região Norte. Embora não seja possível
aferir a situação no concelho e nas freguesias em estudo, poderá intuir-se que esta,
acompanhando a tendência global, poderá ser também mais favorável que a registada em 2011.

11.5 POPULAÇÃO AGRÍCOLA
Uma vez que o projeto em estudo visa o investimento em infraestruturas de rega, justifica-se
uma caracterização da população agrícola do concelho em que este se insere e, particularmente,
dos produtores agrícolas singulares, já que serão estes os responsáveis pelas tomadas de
decisão nas suas explorações.
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Quadro 11.10 – Produtores agrícolas singulares (n.º) por localização geográfica, sexo, grupo etário e natureza jurídica. Fonte: INE.

Localização geográfica

Total

2019
Sexo
2009

2019
Natureza
jurídica
2009

2019

Grupo
etário

2009

264

Portugal Continente

Norte

Douro

Concelho de
Carrazeda de
Ansiães

Freguesia
Carrazeda de
Ansiães

Marzagão

Seixo de
Ansiães

U. F. Belver e
Mogo de
Malta

U. F. Lavandeira,
Beira Grande e
Selores

2019

274 248

250 615

105 349 24 676

1 409

76

69

100

70

154

2009

297 381

270 507

108 912 25 257

1 568

64

84

104

71

181

Homens

183 916

168 459

65 467

15 560

881

41

39

73

31

104

Mulheres

90 332

82 156

39 882

9 116

528

35

30

27

39

50

Homens

204 511

186 194

67 188

16 679

1 138

36

72

86

44

141

Mulheres

92 870

84 313

41 724

8 578

430

28

12

18

27

40

Autónomo

269 518

246 335

103 119 23 632

1 384

74

69

96

69

153

Empresário

4 730

4 280

25

2

–

4

1

1

Autónomo

292 445

266 001

1 536

64

84

103

71

178

Empresário

4 936

4 506

1 859

929

32

–

–

1

–

3

16 - 24 anos

811

697

249

56

–

–

–

–

–

–

25 - 34 anos

6 962

5 912

2 500

538

40

4

3

1

6

3

35 - 44 anos

20 447

17 542

7 806

1 764

118

12

9

2

8

16

45 - 54 anos

38 301

33 188

15 002

3 425

169

3

10

8

6

22

55 - 64 anos

63 661

57 579

24 952

5 823

316

17

11

17

22

35

65 e mais
anos

144 066

135 697

54 840

13 070

766

40

36

72

28

78

16 - 24 anos

534

400

174

52

–

–

–

–

–

–

25 - 34 anos

6 311

4 927

2 390

595

34

5

4

1

3

3

35 - 44 anos

22 961

19 076

9 040

2 050

104

1

5

3

3

11

45 - 54 anos

51 711

45 467

20 671

4 711

249

11

13

17

13

26

55 - 64 anos

73 947

67 465

27 621

6 302

383

11

26

21

17

53

65 e mais
anos

141 917

133 172

49 016

11 547

798

36

36

62

35

88

2 230

1 044

107 053 24 328
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A distribuição dos produtores singulares é maioritariamente masculina em todas as regiões em
estudo, verificando-se que em Portugal 67% dos produtores singulares são do sexo masculino.
Porém, esta masculinização é menos acentuada na NUT Norte (62%) e Douro (63%) e mesmo no
concelho de Carrazeda de Ansiães (63%). No que respeita às freguesias em estudo, observa-se
que a freguesia de Seixo de Ansiães é aquela em que o peso dos homens na população agrícola
é maior (73%) e que, por outro lado, é na União das freguesias de Belver e Mogo de Malta que
as mulheres têm maior importância (56%), sendo a única em que os produtores agrícolas são
maioritariamente mulheres. Saliente-se que na década 2009-2019, e tendo em consideração os
dados dos RGA de 2009 e 2019, se observou uma redução da importância do sexo masculino em
todas zonas geográficas em estudo, resultando num maior envolvimento das mulheres no setor
agrícola.
Relativamente à Natureza Jurídica dos Produtores Singulares, ao nível do País 98% destes são
produtores autónomos, tal como na região Norte. No entanto, a importância dos produtores
empresários é superior no concelho de Carrazeda de Ansiães (4%) e nas freguesias de Carrazeda
de Ansiães (3%) e União das freguesias de Belver e Mogo de Malta (4%). Por outro lado, na
freguesia de Marzagão não existem produtores empresários.
A distribuição dos produtores singulares por escalão etário mostra a estrutura envelhecida da
demografia agrícola portuguesa. Com efeito, ao nível do país, 53% destes agricultores têm mais
de 65 anos e, 90% têm mais de 45 anos. Nas regiões onde o projeto vai ser implantado a
distribuição destes agricultores é muito semelhante no que respeita às NUTS II e III e ao concelho
de Carrazeda de Ansiães. No entanto, ao nível das freguesias, destaca-se pela negativa a
freguesia de Seixo de Ansiães, em que 72% da população agrícola tem mais de 65 anos e 97%
desta população tem está acima dos 45 anos. Por oposição, na União das freguesias de Belver e
Mogo de Malta apenas 40% dos produtores tem mais de 65 anos, e 20% tem menos de 45 anos.
Quando comparados com os dados do anterior RGA, observou-se um envelhecimento da
população agrícola em todas as regiões em análise, embora mais moderado no concelho de
Carrazeda de Ansiães como um todo e na União das freguesias de Belver e Mogo de Malta em
particular.
A análise da estrutura demográfica da população de produtores agrícolas mostra uma população
maioritariamente masculina, de produtores autónomos e particularmente envelhecida. Esta
caracterização apresenta-se no concelho de Carrazeda de Ansiães, onde o projeto vai ser
desenvolvido, mas é um espelho da Região Norte e do país como um todo.
A caracterização da população agrícola fica mais completa com a análise do nível de escolaridade
dos agricultores singulares permitindo uma avaliação do tipo de agricultor que irá beneficiar da
infraestrutura.
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Quadro 11.11 – Proporção de produtores agrícolas singulares por localização geográfica e nível de escolaridade. Fonte: INE.
2019
Zona geográfica

266

2009

Nenhum

Básico

Secundário/
Pós-secundário

Superior

Nenhum

Básico

Secundário/
Pós-secundário

Superior

Portugal

12%

63%

14%

11%

22%

63%

9%

7%

Continente

12%

63%

14%

12%

22%

63%

9%

7%

Douro

11%

62%

14%

13%

19%

63%

9%

9%

Concelho de Carrazeda de Ansiães

11%

62%

15%

12%

20%

63%

9%

8%

Freguesia de Carrazeda de Ansiães

3%

75%

10%

11%

12%

73%

9%

6%

Freguesia de Marzagão

1%

72%

17%

10%

17%

64%

9%

10%

Freguesia de Seixo de Ansiães

11%

65%

9%

16%

19%

59%

9%

13%

U. F. Belver e Mogo de Malta

6%

65%

16%

13%

8%

74%

9%

8%

U. F. Lavandeira, Beira Grande e Selores

3%

65%

16%

16%

20%

63%

9%

8%
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A distribuição genérica dos agricultores do país por nível de ensino apresenta a maioria dos
produtores singulares com o ensino básico (63%) e 12% sem qualquer tipo de escolaridade
formal. No concelho de Carrazeda de Ansiães esta distribuição é semelhante embora deva
salientar-se que, neste caso, os produtores com ensino secundário ou superior estão reforçados:
15% e 12% respetivamente. Ao nível das freguesias observa-se uma maior escolarização da
população agrícola, salientando-se que em Marzagão apenas 1% da população não tem
qualquer escolaridade e 16% dos produtores das freguesias de Seixo de Ansiães (onde 11% dos
produtores não têm qualquer escolaridade) e da União das freguesias de Lavandeira, Beira
Grande e Selores têm ensino superior. Face aos resultados dos censos anteriores, observa-se
uma forte melhoria no nível de ensino atingido pelos produtores agrícolas.
Esta análise permite verificar que a região onde vai ser desenvolvido o projeto, ao nível da
formação dos agricultores, pode beneficiar de uma parte mais significativa que a nível nacional,
de produtores com formação superior, teoricamente mais habilitados para introduzir inovação
no projeto a desenvolver.

11.6 ESTRUTURA DAS EXPLORAÇÕES
No Quadro 11.12 são apresentados os dados relativos à estrutura das explorações,
nomeadamente, a sua dimensão média e o número de blocos que constituem as explorações.
Quadro 11.12 – Estrutura das explorações agrícolas, 2009. Fonte: INE.
N.º de
explorações

SAU (ha)

SAU por
exploração

Blocos por
exploração

Portugal

286 191

3 963 945

13,9

6,41

Norte

108 610

663 341

6,1

7,76

Douro

25 696

127 239

5,0

5,40

Concelho de Carrazeda de Ansiães

1 468

6 916

4,7

6,42

Freguesia de Carrazeda de Ansiães

80

278

3,5

–

Freguesia de Marzagão

79

455

5,8

–

Freguesia de Seixo de Ansiães

109

943

8,7

–

U.F. Belver e Mogo de Malta

70

316

4,5

–

U.F. Lavandeira, Beira Grande e Selores

163

1 104

6,8

–

Zona Geográfica

A área em estudo apresenta, segundo o Recenseamento Agrícola (RA) de 2019, uma estrutura
de exploração mais pequena do que a média nacional (14 ha/exploração). No concelho de
Carrazeda de Ansiães a SAU média da exploração é de 4,7 ha. Nas freguesias em estudo a SAU
média da exploração varia entre um máximo de 8,7 ha em Seixo de Ansiães e um mínimo de
3,5 ha em Carrazeda de Ansiães.
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Relativamente à fragmentação da exploração, verifica-se que o concelho de Carrazeda de
Ansiães, com cerca de 6 blocos por exploração, apresenta uma fragmentação equivalente à
média do país.
A área em estudo apresenta, do ponto de vista da estrutura fundiária, explorações mais
pequenas que a média nacional, mas com uma fragmentação de valor semelhante, apontando
para estrutura de propriedade mais pequena mas não demasiadamente fragmentada.
A distribuição da utilização das terras, de acordo com dados de 2019, 2009 e 1999 dos
Recenseamentos Agrícolas é apresentada no Quadro 11.13.
Na região Norte, em 2019, 65% da Superfície Total é superfície agrícola utilizada (SAU), 30%
corresponde a matas e florestas sem culturas sob coberto, 2% é superfície agrícola não utilizada
e 3% são outras superfícies.
No concelho de Carrazeda de Ansiães, em 2019, a SAU corresponde a 70% da superfície total
verificando-se que, em 1999, esta relação era de 60%. Se em termos relativos houve um
crescimento, em valores absolutos verifica-se uma perda de 1 000 ha, o que decorre de uma
perda total de mais de 3000 ha de superfície total.
No período em questão a importância das outras superfícies diminuiu – de 9% em 1999 para 1%
em 2019.
Quadro 11.13 – Utilização das terras (ha). Fonte: INE.

Zona Geográfica

Carrazeda de Ansiães
2019

2009

1999

1 017 809

9 815

12 176

13 296

Superfície agrícola utilizada (SAU)

663 341

6 916

6 795

7 947

Terras aráveis

157 984

622

886

1 299

Culturas temporárias

113 873

311

620

1 075

Pousio

44 111

311

266

224

Horta familiar

7 394

102

119

156

Culturas permanentes

255 954

5 242

5 210

5 658

Pastagens permanentes

242 009

950

580

834

Matas e florestas sem culturas sob coberto

303 148

2 700

4 865

3 828

Superfície agrícola não utilizada

22 503

76

379

352

Outras superfícies

28 817

123

137

1 169

Superfície Total

268

Norte
2019
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Na região Norte, em 2019, a SAU, era composta por Culturas Permanentes (39%), Pastagens
Permanentes (36%) e Terras Aráveis (24%), verificando-se que as Hortas familiares têm uma
diminuta expressão SAU.
No concelho de Carrazeda de Ansiães, as Culturas Permanentes são a ocupação cultural principal
representando, em 2019, 76% da SAU. As Pastagens Permanentes representam, em 2019, 14%
da SAU com um crescimento de 4% relativamente a 1999.
De uma forma geral pode afirmar-se que a área de influência do bloco de rega a instalar se
caracteriza por uma elevada percentagem da SAU na superfície total, e que nesta se verifica uma
distribuição equilibrada entre das Culturas permanentes, Pastagens permanentes e Terras
aráveis.
Segundo classificação do INE, sob o ponto de vista da posse da terra, a SAU pode ser explorada
por Conta Própria, em Arrendamento ou sob Outras Formas. No Quadro 11.14 apresenta-se a
distribuição das explorações e da SAU de acordo com esta classificação, de forma a caracterizar
a região do ponto de visto da posse da terra e da sua relação com quem a explora.
Verifica-se que na NUT III Douro a forma dominante de exploração da terra é a Conta Própria,
ocorrendo em cerca de 99% das explorações e 95% da SAU. Estes valores relativos são pouco
superiores ao que se verifica no país como um todo (95% das explorações, e 75% da SAU) e no
Norte (97% das explorações, e 92% da SAU). A segunda forma preferencial de exploração da
terra é de Outras formas, verificando-se, no Douro, valores de 3% das explorações e 4% da área.
A preponderância da Conta Própria nota-se mais ainda na área em estudo. Com efeito, no
concelho de Carrazeda de Ansiães 99% das explorações e da SAU são exploradas desta forma.
Nas freguesias em estudo quase todas explorações se apresentam em Conta própria,
aparecendo Outras Formas de exploração, embora de forma pouco representativa, nas
freguesias de Seixo de Ansiães (5 % das explorações e 5% da área) e União das freguesias de
Belver e Mogo de Malta (5% da área mas apenas 1% das explorações exploradas de Outras
formas).
Sob o ponto de vista da forma de exploração da terra e, de uma forma geral, pode caracterizarse a área de estudo como de Conta Própria.
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Quadro 11.14 – Explorações agrícolas (n.º) por localização geográfica (NUTS - 2013) e forma de exploração (superfície agrícola utilizada). Fonte: INE.
Conta própria
Zona Geográfica

Arrendamento

Outras formas

Total

N.º de
Explorações

SAU (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

Portugal

273 245

2 954 222

18 041

696 534

22 318

313 188

286 191

3 963 944

Norte

104 820

608 436

3 650

22 037

8 107

32 868

108 610

663 341

Douro

25 372

120 365

316

2 020

677

4 854

25 696

127 239

Concelho de Carrazeda de Ansiães

1 454

6 761

3

7

21

148

1 468

6 916

Freguesia de Carrazeda de Ansiães

80

277

–

–

1

1

80

278

Freguesia de Marzagão

78

433

–

–

1

22

79

455

Freguesia de Seixo de Ansiães

106

898

–

–

5

45

109

943

U.F. Belver e Mogo de Malta

70

316

–

–

–

–

70

316

U.F. Lavandeira, Beira Grande e
Selores

163

1 097

–

–

1

7

163

1 104
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Relativamente à importância dos apoios diretos recebidos pelos agricultores no rendimento dos
mesmos, apresenta-se o Quadro 11.15 que caracteriza os produtores singulares de acordo com
a importância que estes apoios têm no seu rendimento.
Quadro 11.15 – Produtores agrícolas singulares (%) por localização geográfica (NUTS 2013), e
importância dos subsídios (ajudas no rendimento), dados de 2019. Fonte: INE.
Zona Geográfica

0%

>0-<50%

50-<100%

100%

Portugal

39%

41%

19%

1%

Norte

25%

52%

22%

1%

Douro

26%

63%

11%

0%

Carrazeda de Ansiães

24%

69%

6%

0%

Os dados mostram que no concelho da área em estudo a dependência dos subsídios é inferior
ao verificado no resto do país.
Apenas 6% dos produtores do concelho de Carrazeda contam com os apoios diretos em mais de
50% do seu rendimento. Cerca de 70% dos produtores conta com apoios diretos, contudo estes
perfazem 50% ou menos do seu rendimento.
No que diz respeito aos subsídios e à importância que estes têm no rendimento agrícola, pode
considerar-se que a zona de influência do projeto, se caracteriza por um peso baixo dos apoios
diretos no rendimento dos agricultores.

11.7 SISTEMAS DE PRODUÇÃO VEGETAL – PRINCIPAIS CULTURAS
11.7.1 CULTURAS TEMPORÁRIAS
As culturas temporárias foram agrupadas, de acordo com o RA09, da seguinte forma:
−

cereais para grão (cereais semeados com a intenção de obter grão após maturação
completa, independentemente do destino da cultura);

−

culturas hortícolas;

−

culturas industriais (culturas que se destinam a transformação industrial tais como o
girassol, tabaco, cártamo, colza e nabita, plantas aromáticas e cana-de-açúcar, entre
outras. Não inclui o tomate para a indústria, considerada cultura hortícola);

−

leguminosas para grão (leguminosas cultivadas para colheita do grão após maturação
completa, quer se destinem à alimentação humana ou à alimentação animal);

−

prados temporários e culturas forrageiras (culturas destinadas ao corte para dar ao
gado e que são colhidas antes de completarem o seu ciclo vegetativo (maturação), de
modo a serem melhor digeridas pelos animais. Podem ser consumidas pelo gado em
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verde, depois de conservadas como feno ou silagem ou secas ao Sol ou desidratadas
artificialmente);
−

outras.

O Quadro 11.16 apresenta as superfícies de culturas temporárias no Carrazeda de Ansiães no
RA19, distribuídas em sequeiro e regadio e por grupos de culturas.
Quadro 11.16 - Superfície das culturas temporárias (ha) por localização geográfica (NUTS 2013). Fonte:
INE.
Região

Cereais para grão

Culturas hortícolas

Culturas industriais

Leguminosas secas para grão

Prados temporários e
culturas forrageiras

Outras

Total

Sequeiro/ Regadio

Portugal

Norte

Douro

Carrazeda de Ansiães

Regadio

111 194

17 071

415

20

Sequeiro

123 405

21 180

890

95

Total

234 599

38 251

1 305

115

Regadio

46 398

3 032

195

1

Sequeiro

5 598

602

94

3

Total

51 996

3 634

289

4

Regadio

5 976

150

11

0

Sequeiro

4 716

14

2

0

Total

10 692

164

13

0

Regadio

2 795

528

44

1

Sequeiro

15 901

1 385

125

4

Total

18 696

1 913

169

5

Regadio

80 685

32 608

784

8

Sequeiro

472 935

70 267

2 690

130

Total

553 620

102 875

3 474

138

Regadio

13 777

3 056

502

46

Sequeiro

5 005

1 214

107

6

Total

18 782

4 270

609

52

Regadio

260 825

56 445

1 951

76

Sequeiro

627 560

94 662

3 908

238

Total

888 385

151 107

5 859

314

As culturas temporárias, face a outras culturas, assumem pouca importância no concelho de
Carrazeda de Ansiães, sendo maioritariamente todas (76%) cultivadas em sequeiro. Dentro
destas culturas, destacam-se as culturas para alimentação dos animais – prados temporários e
culturas forrageiras – que perfazem 44% da área de culturas temporárias do concelho, seguindose os cereais para grão que ocupam cerca de 37% da área de culturas temporárias.
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11.7.2 CULTURAS PERMANENTES
As culturas permanentes foram agrupadas, de acordo com o RA09, da seguinte forma:
−

citrinos;

−

olival;

−

frutos de casca rija;

−

pomares frutos frescos;

−

vinha;

−

outras culturas permanentes.

O Quadro 11.17 apresenta as superfícies de culturas permanentes no concelho de Carrazeda de
Ansiães no RA19, distribuídas em sequeiro e regadio e por grupos de culturas.
Quadro 11.17 – Superfície das culturas permanentes (ha) por localização geográfica (NUTS 2013).
Fonte: INE.
Região

Citrinos

Olival

Frutos de casca rija

Pomares de Frutos frescos

Vinha

Vinha

Total

Sequeiro/ Regadio

Portugal

Norte

Douro

Carrazeda de Ansiães

Regadio

17 237

688

132

24

Sequeiro

2 376

569

210

14

Total

19 613

1 257

342

38

Regadio

119 445

5 633

1 760

49

Sequeiro

257 789

77 144

20 431

1 481

Total

377 234

82 777

22 191

1 530

Regadio

26 252

4 361

1 330

70

Sequeiro

202 455

69 488

15 960

481

Total

228 707

73 849

17 290

551

Regadio

36 252

9 739

6 143

657

Sequeiro

15 422

4 076

1 086

16

Total

51 674

13 815

7 229

673

Regadio

48 099

15 016

2 154

181

Sequeiro

125 155

66 395

45 635

2 268

Total

173 254

81 411

47 789

2 449

Regadio

7 084

2 546

26

0

Sequeiro

3 095

299

59

0

Total

10 179

2 845

85

0

Regadio

254 369

37 983

11 545

981

Sequeiro

606 292

217 971

83 381

4 260

Total

860 661

255 954

94 926

5 241
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No concelho de Carrazeda de Ansiães as culturas permanentes são conduzidas maioritariamente
(81%) em sequeiro. As culturas mais importantes são a vinha (50% da área de culturas
permanentes) e o olival (23% da área de culturas permanentes). Tomam ainda importância os
frutos de casca rija que ocupam 18% da área de culturas permanentes.
De salientar que as áreas de pomares – pomares de frutos frescos e citrinos, são cultivadas
predominantemente – cerca de 60% da sua área total – em regadio.
O Quadro 11.18 apresenta a superfície irrigável e a origem da água na superfície irrigável nos
concelhos da área em estudo.
Através do enquadramento da região, verifica-se, no que diz respeito à disponibilidade de rega
por exploração, que a região do Douro tem disponibilidade de rega em 23% das explorações
inferior à verificada no país (47%) e da própria região alargada do Norte (47%) e que o concelho
de Carrazeda de Ansiães ainda apresenta esta disponibilidade em 25% das explorações.
Quadro 11.18 – Explorações com rega. Fonte: INE.

Superfície Irrigável
Zona Geográfica

Disponibilidade
de rega

Origem das águas de rega
Superficial Subterrânea Outra

Explorações (n.º)

SAU (ha)

Explorações (%)

Portugal

134 129

630 517

47,0

35,8

73,7

0,8

Norte

53 929

133 939

49,7

29,5

82,4

0,8

Douro

5 892

15 694

22,9

29,2

79,9

0,8

362

1 100

24,7

38,7

67,1

0,8

Carrazeda de Ansiães

N. de Explorações

Relativamente à rega já implantada no concelho de Carrazeda de Ansiães verifica-se que esta é
bastante incipiente chegando a um quarto das explorações, com uma origem de água
maioritariamente (67%) subterrânea.

11.8 OCUPAÇÕES DO SOLO
De forma a caracterizar os usos do solo na área a beneficiar, o Quadro 11.19 apresenta
distribuição das culturas existentes no perímetro de rega, de acordo com a sua importância.
Quadro 11.19 – Ocupações do solo existentes na área correspondente ao perímetro de rega do AH da
Veiga.
Tipo de Ocupação
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%

Culturas temporárias e pastagens

30%

Pomares

27%
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Tipo de Ocupação

%

Vinhas

19%

Olivais

16%

Matos

5%

Linhas de água e vegetação ripícola

2%

Florestas de pinheiro bravo

< 1%

Florestas de carvalhos

< 1%

Florestas de castanheiro

< 1%

Áreas urbanas e artificializadas

< 1%

Outros povoamentos florestais

0%

Total

100%

Verifica-se que as culturas temporárias somam a principal ocupação de solo (30% da área),
seguindo-se, em importância, os pomares, a vinha e os olivais (27%, 19% e 16% da área,
respetivamente).

11.9 SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL
Os sistemas de produção animal são parte importante da produção agrícola e elementos
estruturantes da paisagem e do território.
O Quadro 11.20 apresenta a ocupação do solo de acordo com as culturas forrageiras, prados e
pastagens que ocupam no concelho da área em estudo. Esta informação é importante para
analisar a relevância que os sistemas de produção animal têm na ocupação do solo na zona em
questão.
Quadro 11.20 – Prados, pastagens e forragens (ha). Fonte: INE.
Freguesia

Cultura
Prados e pastagens permanentes

Portugal

1 436 823

553 620

494 364

579 370

2 647 909

2 322 263

2 016 193

Prados e pastagens permanentes

242 376

230 957

179 206

Culturas forrageiras e prados temporários

102 875

135 606

177 555

Sub-total

345 251

366 563

356 761

23 044

20 480

22 324

3 474

6 033

7 372

26 518

26 513

29 696

Prados e pastagens permanentes

950

580

835

Culturas forrageiras e prados temporários

138

350

320

Culturas forrageiras e prados temporários

Culturas forrageiras e prados temporários
Sub-total

Carrazeda de Ansiães

1999

1 827 899

Prados e pastagens permanentes
Douro

2009

2 094 289

Sub-total

Norte

2019
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Freguesia

Cultura

2019

Sub-total

2009

1 088

1999

930

1 155

Os dados apresentados mostram no país um crescimento, ao longo do tempo, da área alocada
a culturas destinadas à alimentação animal. Esta tendência não se verifica na área em estudo.
Na região Norte entre 2009 e 2019 houve um decréscimo da área de culturas para a
alimentação. Na NUT III Douro, após um decréscimo entre 1999 e 2009, houve uma estabilização
para 2019. No concelho de Carrazeda de Ansiães, há nestas culturas uma certa estabilidade,
embora em 2019 a área ocupada seja 94% da área de 1999.
O Quadro 11.21 apresenta o efetivo pecuário, em cabeças normais por concelho, na área em
estudo. A informação constante deste quadro enquadra a evolução do efetivo animal em termos
de Cabeças Normais (CN), permitindo uma comparação da dimensão total deste, uma vez que
torna comparáveis os dados relativos a todas as diversas espécies animais, relativamente às
necessidades alimentares e à produção de efluentes pecuários.
Quadro 11.21 – Efetivo pecuário em cabeças normais por concelho (CN). Fonte: INE.
Espécie

2019

2009

1999

1 116 399

1 029 905

1 029 179

Ovinos e Caprinos

255 436

264 035

346 701

Suínos

520 759

458 806

600 582

Aves

576 143

403 047

490 911

Equídeo

31 575

44 811

77 177

2 500 312

2 200 604

2 544 550

Bovinos

222 400

239 513

296 389

Ovinos e Caprinos

42 085

51 070

60 612

Suínos

18 603

20 468

46 432

Aves

35 916

34 730

47 961

Equídeo

11 818

19 813

30 427

Total

330 822

365 594

481 821

Bovinos

5 729

6 573

9 494

Ovinos e Caprinos

5 201

6 958

9 514

981

1 338

5 041

Aves

6 485

3 155

3 411

Equídeo

1 449

2 937

6 811

Total

19 845

20 961

34 271

Bovinos

115

133

179

Ovinos e Caprinos

348

486

625

Bovinos

Portugal

Total

Norte

Suínos

Douro

Carrazeda de Ansiães
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Espécie

2019

2009

1999

Suínos

14

125

137

Aves

22

77

79

Equídeo

66

318

718

Total

565

1 139

1 738

O efetivo pecuário (em CN) no país em 2019 é ligeiramente inferior ao existente em 1999,
recuperando de uma queda significativa em 2009. Na região em estudo esta diminuição é mais
acentuada, verificando-se que na região Norte, o efetivo pecuário tem diminuído de forma
contínua verificando-se que, em 2019, corresponde a cerca de 70% do efetivo de 1999. No
concelho de Carrazeda de Ansiães a queda é bastante acentuada verificando-se que o efetivo
em 2019 era apenas um terço do efetivo de 1999.
No que diz respeito à composição do efetivo verifica-se, no período considerado, que no país a
distribuição não teve muitas oscilações, com um pequeno crescimento da importância relativa
do efetivo bovino, descida ligeira do peso do efetivo de ovinos/caprinos, crescimento efetivo de
aves e decréscimo do efetivo de equídeos.
No concelho de Carrazeda de Ansiães, o efetivo mais importante em 2019 é o efetivo de ovinos
e caprinos com 62% do efetivo total do concelho, que ganhou importância relativamente a 1999
(36%). Em segundo lugar, e em sentido contrário de crescimento, está o efetivo de equídeos, de
41% em 1999 para 12% em 2019. De referir também o efetivo bovino que perfaz, em 2009, 20%
do efetivo total do concelho.
De uma forma geral pode dizer-se que no concelho de Carrazeda de Ansiães o efetivo pecuário
em CN tem apresentado uma diminuição relativamente aos dados anteriores e uma alteração
na importância das espécies existentes, verificando-se um crescimento de importância relativa
do efetivo de ovinos e caprinos e uma diminuição muito acentuada do efetivo de equídeos, tanto
em valor absoluto como em valor relativo.

11.10 CARACTERIZAÇÃO TÉCNICO-ECONÓMICA DO SUBSETOR AGRÍCOLA
A caracterização técnico-económica do subsetor agrícola é aqui apresentada ao nível do
concelho através dos dados do INE, nomeadamente a análise do comportamento das
explorações no que diz respeito à sua orientação técnico-económica.
O Quadro 11.22 apresenta a distribuição das explorações e respetiva SAU de acordo com a sua
orientação técnico-económica.
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Quadro 11.22 – Orientação técnico-económica das explorações. Fonte: INE.
Portugal
Zona Geográfica

Douro

Carrazeda de Ansiães

N.º de
Explorações

SAU (ha)

SAU por
Exploração (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

SAU por
Exploração (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

SAU por
Exploração (ha)

Total

290 229

3 963 945

13,7

25 813

127 239

4,9

1 476

6 916

4,7

Explorações especializadas
- produções vegetais

171 817

1 609 419

9,4

22 471

110 063

4,9

1 306

6 110

4,7

Culturas arvenses

32 733

612 468

18,7

917

12 584

13,7

55

229

4,2

Cerealicultura, oleaginosas
e proteaginosas

7 825

117 506

15,0

58

204

3,5

3

17

5,7

Outras culturas arvenses

24 908

494 962

19,9

859

12 379

14,4

52

212

4,1

Horticultura intensiva e
floricultura

8 017

28 660

3,6

143

384

2,7

3

2

0,7

Culturas permanentes

131 067

968 291

7,4

21 411

97 095

4,5

1 248

5 879

4,7

Vinha

35 056

159 154

4,5

12 405

55 981

4,5

665

3 444

5,2

Frutos frescos e citrinos

37 272

406 637

10,9

3 889

20 563

5,3

156

1 128

7,2

Olival

29 643

219 759

7,4

1 481

3 384

2,3

131

222

1,7

29 096

182 741

6,3

3 636

17 167

4,7

296

1 086

3,7

45 932

1 603 206

34,9

969

7 672

7,9

33

226

6,8

Herbívoros

40 946

1 574 113

38,4

888

7 502

8,4

32

225

7,0

Bovinos de leite

4 277

109 994

25,7

57

718

12,6

–

–

–

Bovinos de carne

16 484

970 102

58,9

326

2 336

7,2

4

31

7,8

Diversas culturas
permanentes
Explorações especializadas
- produtos animais

Bovinos de leite e carne

371

11 319

30,5

9

202

22,4

2

11

5,5

Ovinos, caprinos e
diversos herbívoros

19 814

482 697

24,4

496

4 246

8,6

26

182

7,0

Granívoros

4 986

29 093

5,8

81

170

2,1

1

1

1,0
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Portugal
Zona Geográfica

Douro

Carrazeda de Ansiães

N.º de
Explorações

SAU (ha)

SAU por
Exploração (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

SAU por
Exploração (ha)

N.º de
Explorações

SAU (ha)

SAU por
Exploração (ha)

Suínos

2 115

23 133

10,9

16

29

1,8

1

1

1,0

Aves

1 540

4 062

2,6

33

103

3,1

–

–

–

Diversos granívoros

1 331

1 898

1,4

32

38

1,2

–

–

–

Explorações mistas

72 480

751 319

10,4

2 373

9 504

4,0

137

580

4,2

Policultura

27 143

211 982

7,8

1 185

4 272

3,6

85

274

3,2

Polipecuária

6 951

68 757

9,9

118

572

4,8

1

1

1,0

34 740

433 111

12,5

1 021

4 487

4,4

49

299

6,1

3 646

37 470

10,3

49

173

3,5

2

5

2,5

Mistas de culturas e
criação de gado
Explorações não
classificadas
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No concelho de Carrazeda de Ansiães 88% das explorações e 88% da SAU são especializadas em
produção vegetal, seguindo-se as explorações mistas (9%) e em último caso as explorações
especializadas em produtos animais que assumem uma importância bastante diminuta com
apenas 2% das explorações.
Em termos de área, a distribuição é semelhante, sendo que às explorações especializadas em
produtos vegetais corresponde 8% da SAU e às explorações especializadas em produtos animais
corresponde 3% da SAU.
As explorações vegetais são sobretudo explorações com culturas permanentes – vinha e diversas
culturas permanente – 45% e 20% respetivamente das explorações totais. As explorações com
vinha ocupam 50% da SAU total do concelho.
Relativamente às explorações mistas, verifica-se que são principalmente explorações de
policultura e mistas de culturas e criação de gado.
Da análise relativa à Orientação Técnico-Económica das explorações da área em estudo,
constata-se que a região é composta maioritariamente por explorações especializadas em
produções vegetais e que, dentro desta, merecem destaque as especializadas em vinha com
uma componente significativa de explorações que, sendo especializadas em culturas
permanentes, são compostas por diversas destas culturas.
Há também explorações compostas por policultura e explorações mistas de culturas e criação
de gado.

11.11 SÍNTESE
Com vista à posterior avaliação dos impactes que o projeto terá na socioeconomia e na
agroeconomia da região, esta caracterização pretende tipificar a sociedade e a estrutura agrícola
existente, identificando demografia, dinâmica económica, culturas, práticas e estrutura de
produção.
Da análise demográfica da região em estudo pode concluir-se que a barragem vai ser implantada
numa freguesia com características demográficas de uma população envelhecida em território
densamente povoado. No entanto, o perímetro de rega a beneficiar desenvolve-se em território
pouco povoado, essencialmente rural, espelho do concelho e da NUT III em que está inserida.
Da análise dos indicadores económicos – Produto Interno Bruto a Preços Correntes (PIB); PIB
Per Capita; Rendimento Bruto Disponível das Famílias por Habitante; Produtividade Aparente
do Trabalho – verifica-se que, embora haja uma evolução positiva no passado recente (20152019) dos mesmos na região Norte, mostrando uma dinâmica positiva, estes indicadores
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apresentam valores sempre inferiores ao verificado no conjunto do país, denotando alguma
necessidade de crescimento acrescido na região.
Da análise do Valor Acrescentado Bruto (VAB) verifica-se que embora a agricultura seja o setor
com o menor contributo para o VAB da região, apresenta uma expressão maior que no conjunto
do País e da região Norte, com um decréscimo entre 2015 e 2019. A região tem uma contribuição
para o VAB da agricultura mais significativa que os outros setores na mesma região. Esta análise
sai reforçada com a constatação de que o setor da agricultura é o mais importante, na região
em estudo, em número de empresas e como principal empregador.
A análise da estrutura demográfica da população de produtores agrícolas mostra uma população
maioritariamente masculina, de produtores autónomos e particularmente envelhecida. Ao nível
da formação dos agricultores, verifica-se uma parte significativa de produtores com formação
superior, teoricamente mais habilitados para introduzir inovação no projeto a desenvolver.
A área em estudo apresenta, do ponto de vista da estrutura fundiária explorações mais
pequenas que a média nacional, mas com uma fragmentação de valor idêntica, apontando para
estrutura de propriedade mais pequena mas não demasiadamente fragmentada.
De uma forma geral pode afirmar-se que a área de influência do bloco de rega a instalar se
caracteriza por uma elevada percentagem da SAU na superfície total, e que nesta se verifica uma
distribuição equilibrada entre as culturas permanentes, pastagens permanentes e terras aráveis.
Sob o ponto de vista da forma de exploração da terra e, de uma forma geral, pode caracterizarse a área de estudo como de conta própria.
No que diz respeito aos subsídios e à importância que estes têm no rendimento agrícola, pode
considerar-se que a zona de influência do projeto, se caracteriza por um peso baixo dos apoios
diretos no rendimento dos agricultores.
As culturas permanentes são compostas sobretudo por vinha e olival cultivados
predominantemente em sequeiro e pomares – pomares de frutos frescos e citrinos, que são
cultivadas predominantemente – cerca de 60% da sua área total – em regadio.
Relativamente à rega já implantada no concelho de Carrazeda de Ansiães verifica-se que é
bastante incipiente, chegando a um quarto das explorações e com uma origem de água
maioritariamente (78%) subterrânea.
De uma forma geral pode dizer-se que no concelho de Carrazeda de Ansiães o efetivo pecuário
em CNs tem apresentado uma diminuição relativamente aos dados anteriores e uma alteração
na importância das espécies existentes, verificando-se um crescimento de importância relativa
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do efetivo de ovinos e caprinos e uma diminuição muito acentuada do efetivo de equídeos, tanto
em valor absoluto como em valor relativo.
Da análise relativa à orientação técnico-económica das explorações da área em estudo,
constata-se que região é composta maioritariamente por explorações especializadas em
produções vegetais, e que dentro desta merecem destaque as especializadas em vinha com uma
componente significativa de explorações que, sendo especializadas em culturas permanentes,
são compostas por diversas destas culturas.
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12 QUALIDADE DO AMBIENTE
12.1 FATORES AMBIENTAIS CONSIDERADOS
Neste capítulo é caracterizada a qualidade do ambiente da área de estudo, através da análise
da Qualidade do Ar, do Ambiente Sonoro e da Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes.

12.2 QUALIDADE DO AR
12.2.1 CONSIDERAÇÕES
A qualidade do ar de uma determinada região é fortemente influenciada pelo seu uso do solo e
pelas atividades económicas aí existentes, uma vez que estas podem constituir fontes poluentes
responsáveis pela sua degradação. Deste modo, para a caracterização da qualidade do ar na
região em que se insere o projeto em estudo foi tida em conta a sua ocupação do solo e realizada
uma análise às principais fontes emissoras presentes na região, bem como às suas respetivas
emissões.

12.2.2 ENQUADRAMENTO LEGAL
O quadro legal referente à qualidade do ar, em Portugal, foi estabilizado por via do Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar
ambiente e a um ar mais limpo na Europa - Diretiva CAFE (Clean Air For Europe), bem como a
Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa
ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no
ar ambiente. Assim, o Decreto-Lei n.º 102/2010 estabelece medidas destinadas a:
−

definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, destinados a evitar,
prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente;

−

avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no
território nacional;

−

obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução
da poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo,
bem como as melhorias obtidas através das medidas implementadas;

−

garantir que a informação sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao
público;

−

preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos outros
casos;
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−

promover a cooperação com os outros estados membros de forma a reduzir a poluição
atmosférica.

O diploma agora em equação veio revogar um conjunto de outros documentos legais até então
em vigor, a saber:
−

Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de julho;

−

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de abril;

−

Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de dezembro;

−

Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de agosto;

−

Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de outubro.

O Decreto-Lei nº 47/2017, de 10 de maio, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado primeiramente pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27
de março, que estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de
agosto de 2015, que altera vários anexos das Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelecem as regras relativas aos métodos de
referência, à validação dos dados e à localização dos pontos de amostragem para a avaliação da
qualidade do ar ambiente.
O conjunto de valores limite, limiares de alerta e níveis críticos para os referidos poluentes
atmosféricos, encontram-se sistematizados entre o Quadro 12.1 a Quadro 12.6.
Quadro 12.1 – Valores limite para a proteção da saúde humana para os poluentes dióxido de enxofre,
dióxido de azoto, benzeno, monóxido de carbono, chumbo e PM10.
Período de referência

Valor limite
Dióxido de enxofre

Uma hora

350 μg/m3, a não exceder mais de 24 vezes por ano civil.

Um dia

125 μg/m3, a não exceder mais de três vezes por ano civil.
Dióxido de azoto

Uma hora

200 μg/m3, a não exceder mais de 18 vezes por ano civil.

Ano civil

40 μg/m3
Benzeno
5 μg/m3

Ano civil
Monóxido de carbono
Máximo diário das médias de oito
horas

10 mg/m3
Chumbo
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Período de referência

Valor limite

Ano civil

0,5 μg/m3
PM10

Um dia

50 μg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por ano civil.

Ano civil

40 μg/m3

Quadro 12.2 – Níveis críticos para a proteção da vegetação para o dióxido de enxofre e para o dióxido
de azoto.
Período de referência

Valor limite
Dióxido de enxofre
20 μg/m3.

Ano civil e inverno (de 1 de outubro a 31 de março)
Óxidos de azoto

30 μg/m3 NOx

Ano civil

Quadro 12.3 – Limiar de informação para o ozono e limiares de alerta para o dióxido de enxofre e
dióxido de azoto.22
Poluente

Limiar de alerta

Dióxido de enxofre

500 μg/m3.

Dióxido de azoto

400 μg/m3.

Quadro 12.4 – Objetivo nacional de redução da exposição, valor alvo e valor limite para PM2,5.
Período de referência

Valor alvo

Valor limite

3

Ano civil

20 μg/m3.

25 μg/m .

Quadro 12.5 – Valores alvo e objetivos a longo prazo para o ozono
Objetivo

Período de referência

Proteção da saúde
humana

Valor máximo diário das
médias octo-horárias,
calculadas por períodos
consecutivos de oito horas

Proteção da vegetação

22

De maio a julho

Valor alvo
120 μg/m3, a não
exceder mais de 25
dias, em média, por ano
civil, num período de
três anos
AOT40 (calculada com
base nos valores
horários)
18 000 μg/m3.h em
média, num período de
cinco anos

Objetivo de longo
prazo

120 μg/m3

AOT40 (calculada
com base nos
valores horários)
6 000 μg/m3.h

A medir em três horas consecutivas, em localizações representativas da qualidade do ar ambiente numa área mínima de 100 km2

ou na totalidade de uma zona ou aglomeração, consoante a que for menor.
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Quadro 12.6 – Valores alvo para o arsénio, cádmio, níquel e benzo(a)pireno23
Período de referência

Valor alvo e Valor limite

Arsénio

6 ng/m3

Cádmio

5 ng/m3

Níquel

20 ng/m3

Benzo(a)pireno

1 ng/m3

No contexto do diploma legal em equação, são definidos procedimentos mais exigentes para a
avaliação da qualidade do ar nas unidades de gestão estabelecidas para esse efeito (zonas e
aglomerações), com um enfoque particular nas medidas de controlo e garantia de qualidade das
medições, na rastreabilidade de todas as medições, na utilização de métodos de referência e
equipamentos aprovados, na determinação da equivalência de métodos que não são de
referência e na realização de exercícios de intercomparação.

12.2.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
Pretendeu-se, inicialmente, caracterizar a situação de referência do presente descritor ao nível
do concelho e freguesias intercetados pelo projeto em estudo.
Para tal, foi consultada a rede de monitorização da qualidade do ar existente ao nível nacional,
que é constituída por diversas estações de medição geridas pelas respetivas Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e cujos dados são disponibilizados pela
Agência Portuguesa do Ambiente.
A área em estudo localiza-se na área de jurisdição da CCDR Norte, que tem sob a sua alçada 21
estações para medição da qualidade do ar. Neste contexto, na proximidade da área de estudo,
é possível encontrar duas estações: a estação de fundo Douro Norte e a estação de fundo de
Santa Combinha. Escolheu-se, para o efeito, a estação de fundo Douro Norte dada a maior
proximidade ao local e as semelhanças entre o este e a área de estudo.
Esta estação diz respeito à Zona “Norte Interior” sendo, neste âmbito, uma área geográfica de
características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade
populacional. Assim, mesmo tendo em conta a distância da estação à área de estudo, os dados
poderão ser considerados representativos da qualidade do ar da área abrangida pelo presente
projeto.

23

Média anual do teor total na fração PM10 calculada durante um ano civil.
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A estação Douro Norte é uma estação de fundo, ou seja, não está sob a influência direta de
nenhuma fonte especifica e, por isso, representa a poluição que qualquer pessoa, mesmo que
viva longe de fontes de emissão, está sujeita. As principais características e localização
encontram-se no Quadro 12.7.
Quadro 12.7 – Características da estação de medição e qualidade do ar de Douro Norte. Fonte: APA
Ambiente – QUALAR.

Parâmetros medidos

Dióxido de enxofre (SO2)
Óxidos de Azoto (NOx, NO, NO2)
Ozono (O3)
Partículas < 2,5 μm (PM2,5)
Partículas < 10 μm (PM10)

Localização

Lomba, Lamas de Olo, Vila Real

Coordenadas

LAT: 41.371307
LON: -7.790824

Tipo Estação/Zona

Fundo/Rural

Início da atividade

03/02/2004

Os dados desta estação estão disponíveis na Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar, da
responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - http://qualar.apambiente.pt/.
Esta base de dados online apresenta, para cada estação, o índice de qualidade do ar, que é uma
ferramenta que permite:
−

uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este índice foi
desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das aglomerações
existentes no país, mas também de algumas áreas industriais e cidades;

−

um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar, através da consulta
direta ou através dos órgãos de Comunicação Social;

−

dar resposta às obrigações legais.

O índice é disponibilizado às 12 h de cada dia, sendo que a essa hora são enviados 2 resultados:
−

um índice provisório, dado que pode incorporar um mínimo de 11 valores a contar das
0 h do dia corrente (é uma estimativa do valor do índice final);

−

um índice final, relativo ao dia anterior, que incorpora os dados das 0 às 23:59 h.
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Os poluentes listados de seguida são englobados no índice de qualidade do ar apresentado:
−

o dióxido de azoto (NO2);

−

o dióxido de enxofre (SO2);

−

o ozono (O3);

−

as partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10);

−

as partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 2,5 microns (PM2,5).

Classes do Índice
A legislação atualmente em vigor incorpora, já desde a Diretiva-Quadro, uma característica que
tem a ver com a alteração dos valores-limite ao longo do tempo, ou melhor, com a aplicação de
uma margem de tolerância sobre o valor limite dos diferentes poluentes que permite aos
Estados-Membro terem um período de adaptação aos novos valores.
O índice foi concebido de modo a também ponderar esta margem de tolerância e a sua
diminuição. Por isso, desde o início da aplicação da nova legislação (1999), a classificação do
índice adapta-se todos os anos até 2005 ou 2010, altura a partir da qual deixa de existir margem
de tolerância e o valor limite fica fixo (ver Figura 12.1).

Figura 12.1 – Evolução das margens de tolerância e dos valores-limite legislados, segundo o DL nº
102/2010, de 23 de setembro.

No início de 2019 efetuou-se uma revisão da metodologia de cálculo do índice, que passou a
considerar valores mais restritivos em alguns intervalos das respetivas classes, decorrente do
conhecimento mais aprofundado dos efeitos dos poluentes na saúde e da alteração do
referencial para os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice
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varia de Muito Bom a Mau para cada poluente, de acordo com a matriz de classificação
apresentada no Quadro 12.8.
Quadro 12.8 – Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano 2019.
Poluente

PM10

PM2.5

NO2

O3

SO2

Classificação

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Muito Bom

0

20

0

10

0

40

0

80

0

100

Bom

21

35

11

20

41

100

81

100

101

200

Médio

36

50

21

25

101

200

101

180

201

350

Fraco

51

100

26

50

201

400

181

240

351

500

Mau

101

1 200

51

800

401

1 000

241

600

501

1 250

Nota: Todos os valores anteriormente indicados estão em µg/m3.

Independentemente de quaisquer fatores de sinergia entre diferentes poluentes, o grau de
degradação da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre os
diferentes poluentes considerados, pelo que o IQar será definido a partir do poluente que
apresentar pior classificação.
Para a avaliação da qualidade do ar foram consultados os Dados Online sobre a Qualidade do Ar
para a estação de Douro Norte no ano de 2019. Dado que o parâmetro estatístico em análise
remonta à categoria “Histórico” (conforme indicado na Figura 12.2), é possível constatar que
para os poluentes NO2, O3 e SO2 foi analisado qual o máximo horário para o respetivo dia. Já para
as partículas inaláveis, nomeadamente PM2.5 e PM10, foi analisada a média diária.
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Figura 12.2 – Método de cálculo do IQar. Fonte: APA Ambiente – QUALAR.

Na estação de monitorização da qualidade do ar em estudo existiam dados para uma quantidade
superior a 75% dos dias anuais (mais de 273 dias num ano comum), exceto para as PM2.5 para
as quais não há dados recolhidos no ano de 2019. Os resultados obtidos encontram-se
sumarizados no Quadro 12.9.
Quadro 12.9 – Classificação diária segundo o IQar.
Poluente

PM10

Nº dias muito
bons
Nº dias
bons
Nº dias
médios
Nº dias
fracos
Nº dias
maus

NO2

O3

SO2

305

94%

327

100%

77

23%

348

100%

16

5%

0

0

148

56%

0

0

2

1%

0

0

104

31%

0

0

0

0

0

0

3

1%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Através da análise do quadro é possível verificar que nos 3 dias do ano de 2019 em que a
qualidade do ar teve uma classificação “Fraca”, esta se deveu ao poluente O3, enquanto que nos
dias classificados como “Médios”, os poluentes responsáveis são as PM10 ou o ozono. No
entanto, durante grande parte do ano é possível verificar que as classificações da qualidade do
ar variam entre “Bom” e “Muito Bom”.
Considerando que o ozono é apresentado como o principal parâmetro responsável pelo
deteriorar da qualidade do ar, torna-se relevante analisar a sua dispersão ao longo do ano
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(Figura 12.3). É possível, então, verificar que a pior classificação da qualidade do ar ocorre entre
os meses de março e outubro de 2019, tendo em conta que a formação de ozono estratosférico
é favorecida pelo calor e radiação solar. Este parâmetro é muito relevante para a saúde humana
dado que, ao nível do solo, o ozono poderá causar problemas respiratórios.

Figura 12.3 – Distribuição anual das emissões de ozono para a estação Douro Norte.

As concentrações dos poluentes no ar ambiente dependem essencialmente de dois fatores:
quantidades emitidas e condições meteorológicas que condicionam a sua dispersão e as suas
reações.
No que diz respeito às fontes poluidoras, destacam-se duas:
−

o tráfego automóvel, especialmente em áreas urbanas, como fonte do dióxido de azoto,
monóxido de carbono, partículas em suspensão e benzeno e outros compostos
orgânicos voláteis;

−

e as fontes industriais, no que diz respeito ao dióxido de enxofre, óxidos de azoto e
partículas em suspensão.

No que diz respeito às fontes poluidoras, a APA é a entidade responsável pela realização anual
do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), que pretende dar uma panorâmica
sobre a distribuição geográfica das emissões nacionais. Neste relatório (APA, 2021) são
apresentadas as emissões por gás poluente e por setor emissor, para cada concelho, e tem como
base os dados de emissões de poluentes atmosféricos em 2015, 2017 e 2019.
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Considerando este relatório, foram criadas as seguintes categorias:
−

Indústria: reflete o grupo NFR identificado como B_Industry;

−

Residencial e Serviços: reflete o grupo NFR identificado como C_OtherStationaryComb;

−

Emissões Fugitivas: reflete o grupo NFR identificado como D_Fugitive;

−

Solventes e Produtos Químicos: reflete o grupo NFR identificado como E_Solvents;

−

Transporte: reflete o grupo NFR identificado como F_RoadTransports e I_Offroad;

−

Resíduos: reflete o grupo NFR identificado como J_Waste;

−

Agricultura: reflete o grupo NFR identificado como K_AgriLivestock e L_AgriOther;

−

Incêndios Florestais: reflete o grupo NFR identificado como N_Natural.

Para o concelho de Carrazeda de Ansiães obtiveram-se os resultados apresentados na Figura
12.4 e Quadro 12.10.

Figura 12.4 – Emissões no concelho de Carrazeda de Ansiães em 2015, 2017 e 2019.
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Quadro 12.10 – Evolução das emissões por setor para o concelho de Carrazeda de Ansiães para os anos 2015, 2017 e 2019.
Gases Efeito Estufa

Substâncias Percursoras de Ozono
Troposférico

2015 2017

2017 2019

2015-2017

2017 -2019

20152017

2017 2019

2015-2017

2017 -2019

---

---

-6,3%

+3,5%

+6,2%

+1 415,5%

---

---

Residencial e Serviços

-10,5%

+11,7%

-5,5%

+9,6%

-3,6%

-1,9%

-8,6%

+16,5%

Transportes

-0,8%

+1,2%

-9,5%

-6,1%

-6,1%

+0,2%

-9,7%

-6,7%

Resíduos

-42,1%

-7,1%

-12,5%

-12,6%

---

---

-11,0%

-10,7%

Agricultura

-6,3%

+2,8%

-0,2%

+1,4%

-0,1%

-1,8%

-7,6%

-10,1%

Incêndios Florestais

-4,1%

-11,8%

-6,2%

-67,4%

-6,2%

-67,4%

-6,2%

-67,4%

Emissões fugitivas

---

---

-3,0%

+0,8%

---

---

---

---

Solventes e Produtos
Químicos

---

---

-3,9%

+20,9%

-23,1%

-13,9%

-26,6%

-15,7%

Média

-11,8%

+0,7%

-5,9%

-6,2%

-5,5%

+221,8%

-11,6%

-15,7%

Setor
Indústria
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Partículas Finas

Substâncias Acidificantes e
Eutrofizantes
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No concelho de Carrazeda de Ansiães verificou-se entre 2015 e 2017, para a totalidade dos
poluentes analisados, uma diminuição das concentrações medidas, principalmente entre os
gases com efeito de estufa e substâncias acidificantes. Já entre os anos de 2017 e 2019 assistiuse a uma subida na emissão de partículas finas (sendo a indústria a principal responsável) e de
gases com efeito estufa (maioritariamente devido aos setores residencial e serviços, e
agricultura).
Relativamente aos gases com efeito de estufa o setor que mais contribui para as emissões é o
residencial e serviços, especialmente entre os anos de 2017 e 2019. Já o setor de resíduos foi o
que apresentou o maior decréscimo de emissões de GEE entre 2015 e 2017, e entre 2017 e 2019
destacam-se os incêndios florestais com a maior diminuição de emissões de GEE.
As substâncias percursoras de ozono sofreram um decréscimo, entre 2015 e 2017, significativo
sobretudo no setor de resíduos. Já entre os anos 2017 e 2019 verifica-se que o setor de produtos
químicos foi o principal responsável pelo aumento da emissão destes gases, enquanto que os
incêndios florestais sofreram uma diminuição de emissões significativas.
A emissão de partículas finas no concelho de Carrazeda de Ansiães, deve-se, maioritariamente,
ao setor industrial em que a subida de emissões se verifica tanto entre os anos de 2015 e 2017,
como entre 2017 e 2019. A maior descida de emissões destes gases entre 2015 e 2017 ocorre
no setor de produtos químicos, enquanto que, entre 2017 e 2019, são os incêndios florestais o
setor que maior sente este decréscimo.
Finalmente, é possível verificar que os gases acidificantes e eutrofizantes seguem uma tendência
de descida ao longo dos anos. Apesar de, entre 2017 e 2019, o setor residencial e serviços
aumentar a emissão destes gases, esta acaba por se diluir dada a redução de emissões no setor
de incêndios florestais. Entre 2015 e 2017 destaca-se, ainda, a redução de emissões destes gases
no setor dos produtos químicos.
Assim, de uma maneira geral, é possível constatar que os incêndios florestais têm contribuído
para uma possível melhoria da qualidade do ar, enquanto que os setores industrial e residencial
e serviços poderão ser destacados como os principais emissores dos gases aqui enunciados.

294

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

12.3 AMBIENTE SONORO
12.3.1 CONSIDERAÇÕES
O ruído representa um fator de degradação ambiental, o qual afeta de forma direta a qualidade
de vida das populações.
Como situações mais frequentes que ocorrem ao nível da afetação da saúde pública consideramse a diminuição da capacidade auditiva, dores de cabeça e alteração do comportamento
individual.

12.3.2 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Com o intuito de se evitarem as situações acima mencionadas, foi publicado o Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR).
Este Decreto-Lei estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de equipamento
para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da conformidade, de regras sobre
marcação do equipamento, de documentação técnica e de recolha de dados sobre as emissões
sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a proteção da saúde e bem-estar das
pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso do mercado desse equipamento.
O Decreto-Lei estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. Constam dos artigos 14.º e 15.º,
abaixo resumidos, os limites a considerar para atividades ruidosas temporárias.
Artigo 3.º - Definições
As alíneas v) e x) classificam, respetivamente, como:
−

“zona sensível”: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada para uso habitacional ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços
de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de
serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio
tradicional, sem funcionamento no período noturno;

−

“zona mista”: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de “zona sensível”.
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Artigo 6.º - Planos municipais de ordenamento do território
O n.º 2 deste artigo atribui aos municípios a competência para estabelecer nos planos municipais
de ordenamento do território, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas.
O n.º 3 deste artigo determina que “a classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é
realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração dos planos municipais
de ordenamento do território em vigor”.
Artigo 11.º - Valores limite de exposição
−

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a
65 dB(A), expresso pelo indicador Lden (que representa os níveis sonoros resultantes do
somatório da contribuição de todas as fontes de ruído, para todos os períodos do dia:
diurno/entardecer/noturno), e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln (que
representa os níveis sonoros resultantes do somatório da contribuição de todas as
fontes de ruído, para o período noturno, entre as 23h00 e as 07h00);

−

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a
55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln.

Artigo 14.º - Atividades ruidosas temporárias
É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de escolas, durante o
respetivo horário de funcionamento, de hospitais ou estabelecimentos similares, e de edifícios
de habitação, aos sábados, domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 8h.
Artigo 15.º - Licença especial de ruído
O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e
devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo
município, que fixa as condições de exercício da atividade.
Relativamente à fase de construção dever-se-ão considerar os seguintes diplomas legais:
−

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do
ruído ambiente (adiante designado por DRA);
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−

Declaração de Retificação n.º 57/2006, de 31 de agosto;

−

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;

−

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março;

−

Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto (que altera o Decreto-Lei n.º 9/2007).
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12.3.3 CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
De acordo com o n.º 2 do art. 6.º do RGR, “compete aos municípios estabelecer nos planos
municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas
sensíveis e das zonas mistas”. No Mapa de Ruído do Concelho de Carrazeda de Ansiães é possível
encontrar, nos Anexos III e IV, a localização destas zonas.
A área de estudo compreende áreas de zonamento acústico misto e sensível (Quadro 12.11),
conforme verificável no DESENHO 28.
Quadro 12.11 – Área de estudo inserida em áreas com zonamento acústico.
Área de Estudo
Áreas Sujeitas a Proteções

Zonamento Acústico

ha

%

Misto

85,3

5,62

Sensível

2,5

0,16

As zonas sensíveis identificadas pelo PDM e incluídas na área de estudo, que somam um total
de cerca de 2,5 ha, localizam-se todas em Carrazeda de Ansiães e correspondem a espaços
verdes nas localidades de Lavandeira, Beira Grande e Marzagão.
De acordo com o n.º 2 do art.º 11.º do RGR, “os recetores sensíveis isolados não integrados em
zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em
função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de
aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo”.

12.3.4 RECETORES SENSÍVEIS AO RUÍDO
A área em estudo apresenta-se como uma zona pouco ruidosa, caracterizada essencialmente
por zonas agrícolas. A presença humana restringe-se à existência pontual de algumas aldeias, às
quais está associada uma rede viária. Estas porções de território incluídas na área de estudo,
devido à proximidade aos terrenos a infraestruturar, foram também consideradas recetores
sensíveis ao ruído.
Por recetores sensíveis ao ruído entende-se os espaços onde habitualmente vivem ou
permanecem pessoas, como habitações, escolas, hospitais ou similares, e espaços de recreio ou
de lazer.
O trabalho de gabinete, que antecedeu a saída de campo, permitiu identificar a priori os
eventuais recetores sensíveis ao ruído existentes na área de estudo deslocados dos núcleos
urbanos. Segundo o art.º 57º do PDM de Carrazeda de Ansiães, estes “serão equiparados, em
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função dos usos existentes ou na sua envolvente, a Zonas Sensíveis ou Mistas, para efeitos de
aplicação dos respetivos valores limite de exposição ao ruído”.
Neste trabalho prévio foi possível identificar 64 possíveis recetores sensíveis, dos quais, após a
visita de campo, foram eliminados 24 pontos dado tratarem-se de armazéns e apoios agrícolas.
Destes 64, não foram visitados 17, acabando, assim, por se confirmarem 23 recetores sensíveis
deslocados dos aglomerados urbanos. O conjunto de recetores, visitados e não visitados,
encontram-se representados no DESENHO 28 e descritos no ANEXO 05.
No Quadro 12.12 apresenta-se a distância dos recetores identificados às infraestruturas do
projeto.
Quadro 12.12 – Distância aproximada dos recetores sensíveis às infraestruturas de projeto.
Distância aproximada (m)
Recetor Sensível ao Ruído
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Blocos de rega

Condutas

Barragem

Albufeira

RS001

100

250

n.a.

n.a.

RS002

Inserido

50

n.a.

n.a.

RS003

Inserido

140

n.a.

n.a.

RS004

Inserido

90

n.a.

n.a.

RS005

100

300

n.a.

n.a.

RS006

Inserido

250

n.a.

n.a.

RS007

50

150

n.a.

n.a.

RS008

Inserido

50

n.a.

n.a.

RS009

Inserido

110

n.a.

n.a.

RS010

Inserido

40

n.a.

n.a.

RS011

15

60

n.a.

n.a.

RS012

20

130

n.a.

n.a.

RS013

Inserido

80

n.a.

n.a.

RS014

Inserido

60

n.a.

n.a.

RS015

10

40

n.a.

n.a.

RS016

120

200

n.a.

n.a.

RS017

200

220

n.a.

n.a.

RS018

140

230

n.a.

n.a.

RS019

130

300

n.a.

n.a.

RS020

15

170

n.a.

n.a.

RS021

10

140

n.a.

n.a.

RS022

20

100

n.a.

n.a.

RS023

15

180

n.a.

n.a.
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Distância aproximada (m)
Recetor Sensível ao Ruído
Blocos de rega

Condutas

Barragem

Albufeira

RS024

15

100

n.a.

n.a.

RS025

Inserido

10

n.a.

n.a.

RS026

Inserido

100

n.a.

n.a.

RS027

Inserido

120

n.a.

n.a.

RS028

Inserido

70

n.a.

n.a.

RS029

100

200

n.a.

n.a.

RS030

Inserido

40

n.a.

n.a.

RS031

20

70

n.a.

n.a.

RS032

10

10

n.a.

n.a.

RS033

180

200

n.a.

n.a.

RS034

250

150

n.a.

n.a.

RS035

Inserido

80

n.a.

n.a.

RS036

30

90

n.a.

n.a.

RS037

Inserido

5

n.a.

n.a.

RS038

n.a.

n.a.

80

100

RS039

n.a.

n.a.

n.a.

130

RS040

n.a.

n.a.

n.a.

160

Os aglomerados habitacionais identificados poderão sofrer perturbações essencialmente
durante as obras de restabelecimento dos acessos e durante os trabalhos de implantação das
condutas e órgãos acessórios. Na fase de exploração poderá observar-se algum aumento do
tráfego rodoviário associado à intensificação agrícola, igualmente passível de gerar ruído. De
uma forma bastante reduzida, ainda na fase de exploração, as atividades de manutenção das
infraestruturas e de colheitas agrícolas poderão gerar algumas perturbações.

12.3.5 PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO
As fontes de ruído são, normalmente, as principais vias de tráfego rodoviárias, ferroviário e o
ruído industrial existentes na área em estudo.
Atualmente, segundo o relatório do Mapa de Ruído do município, as principais fontes de ruído
no município de Carrazeda de Ansiães, em termos de extensão da área sob a sua influência
sonora são a EN 314-1, EN 214, EN 324 e EM 632, bem como algumas vias interiores do centro
de Carrazeda de Ansiães, nomeadamente a Rua Luís de Camões, Rua Marechal Gomes da Costa
e a Rua dos Bombeiros Voluntários. No caso da área de estudo, destaca-se apenas a EM 632,
como se pode constatar na Figura 12.5.
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A inexistência de habitações na proximidade das áreas industriais mais ruidosas, contribui para
que estas fontes de ruído (durante grande parte do seu período de atividade) não constituam
significativos problemas no concelho de Carrazeda de Ansiães.

Figura 12.5 – Mapas de ruído (a) Lden e (b) Ln de Carrazeda de Ansiães.

12.4 PRODUÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS
12.4.1 CONSIDERAÇÕES
A proveniência dos resíduos é muito variada, pois está associada a toda a atividade humana. De
um modo geral, podem considerar-se resíduos domésticos, comerciais, industriais, hospitalares,
agrícolas, entre outros. Os resíduos podem igualmente ser classificados não em termos da sua
proveniência, mas em termos da sua natureza.
Qualquer que seja o tipo de classificação que se considere, há resíduos banais e resíduos que
podem ser perigosos. Estes últimos designam-se genericamente por resíduos perigosos em
função do seu caráter e do modo como são manipulados no ambiente durante o seu ciclo de
vida, como produto útil ou como resíduo.
Com o objetivo de garantir uma gestão de resíduos que reduza ao mínimo os seus efeitos no
ambiente e na saúde pública, a estratégia da União Europeia para a gestão de resíduos obedece

300

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

a uma hierarquia de princípios que foi proposta pela primeira vez pela OCDE: redução da
produção e da nocividade dos resíduos, reutilização, reciclagem, valorização, destruição e
colocação em aterro.
Em suma, a gestão eficaz e segura dos resíduos carece do conhecimento da sua natureza, fração,
origem e quantidade, bem como da quantidade reciclável e valorizável, da energia recuperável
ou dos resíduos eliminados. Refere-se ainda que não deverá verificar-se mistura de tipologias
de resíduos, a não ser com o objetivo de melhorar a segurança durante os procedimentos de
eliminação ou de valorização.

12.4.2 ENQUADRAMENTO LEGAL
O Decreto-Lei n.º 178/200624, de 5 de setembro, estabelece o Regime Geral da Gestão de
Resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, a Diretiva n.º 2006/12/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2006, e a Diretiva n.º 91/689/CEE do Conselho de 12 de
dezembro de 1991. Este decreto aplica-se às operações de gestão de resíduos destinadas a
prevenir ou reduzir a produção de resíduos e gestão, bem como a diminuição dos impactes
associados à utilização dos recursos, de forma a melhorar a eficiência da sua utilização e a
proteção do ambiente e da saúde humana.
Segundo este diploma legal, consideram-se resíduos qualquer substância ou objetos de que o
detentor se desfaz ou tem intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os
identificados na Lista Europeia de Resíduos, aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE da
Comissão, de 3 de maio de 2000, alterada pela Decisão da Comissão n.º 2014/955/UE, de 18 de
dezembro de 2014. Esta decisão adotou a nova Lista Europeia de Resíduos (LER), com as
respetivas características de perigo. A LER entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2002,
revogando o Catálogo Europeu de Resíduos (CER) aprovado pela Decisão n.º 94/3/CE da
Comissão, de 20 de dezembro de 1994, sendo que a Lista revista entrou em vigor a 1 de
junho de 2015.
A Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, transpõe a Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE, de 3
de maio. O Anexo I do referido diploma contempla a LER, na qual os diferentes tipos de resíduos
são definidos por um código de seis dígitos e, respetivamente, de dois e quatro dígitos para os

24

Alterado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º

183/2009, de 10 de agosto, Decreto-Lei 73/2011, de 17 de junho, Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, pela Lei n.º 82D/2014, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, pela Lei
n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro.
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números dos capítulos e subcapítulos. Este anexo foi revogado pela lista revista da Decisão n.º
2014/955/UE, que é obrigatória e aplicável pelos Estados Membros.
O Anexo II apresenta as características de perigo atribuíveis aos resíduos, e o Anexo III inclui as
operações de valorização e de eliminação de resíduos.
O Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 221/2003, de 20 de
setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de agosto, consagra o regime jurídico da
concessão da exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de abastecimento de
tratamento de resíduos sólidos urbanos. Segundo este regime, a concessionária assegura a
exploração e gestão de um serviço público, nomeadamente o tratamento de resíduos sólidos
urbanos, mediante uma correta política de gestão evidenciada, em particular, pelo controlo de
custos.
O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de
julho, e pela Lei nº 12/2014, de 6 de março, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais
de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos
urbanos.
De modo a fazer face à gestão dos RSU é aprovado em 1997 o Plano Estratégico de Resíduos
Sólidos Urbanos (PERSU) e em 2007 é aprovado o plano para o período entre 2007 a 2016, o
PERSU II, pela Portaria n.º 187/2007, de 12 de fevereiro.
O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), para o período de 2014-2020 foi
aprovado pela Portaria 187-A/2014. Este diploma legal visa garantir um alto nível de proteção
ambiental e da saúde humana, através do uso de processos, tecnologias e infraestruturas
adequadas, e promove ainda a minimização da produção e da perigosidade dos resíduos,
procurando integrá-los nos processos produtivos como materiais secundários por forma a
reduzir os impactes da extração de recursos. Constitui ainda o referencial para os agentes do
setor, sendo considerado como um instrumento estratégico, fundamental para que o setor
possa dispor de orientações e objetivos claros, bem como de uma estratégia de investimento
que confira coerência, equilíbrio e sustentabilidade à intervenção dos vários agentes
diretamente envolvidos. Estabelecem-se também neste plano as regras orientadoras da
disciplina a definir pelos planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação, em
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2007, de 5 de setembro.
A Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro, aprova o modelo de alvará de licença para a realização
de operações de gestão de resíduos, que é posteriormente retificada pela Declaração de
Retificação n.º 16/2007, de 26 de fevereiro.
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A Portaria n.º 459/98, de 11 de maio, estabelece os requisitos a que deve obedecer o processo
de autorização prévia das operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de
resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos ou outros tipos de resíduos.
O Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de maio, visa regular a instalação, a exploração, o
encerramento e a manutenção pós-encerramento de aterros destinados a resíduos, de forma a
evitar ou a reduzir tanto quanto possível os efeitos negativos sobre o ambiente, quer à escala
local, em especial a poluição das águas de superfície, das águas subterrâneas, do solo e da
atmosfera, quer à escala global, em particular o efeito de estufa, bem como quaisquer riscos
para a saúde humana. Estabelece ainda as características técnicas específicas para a classe de
aterros e os requisitos gerais que deverão ser observados na sua conceção, construção,
exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento.
Refere-se, também, o Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, que estabelece o regime jurídico
a que fica sujeita a gestão de óleos novos e de óleos usados. De acordo com o referido diploma,
constituem princípios fundamentais de gestão de óleos usados a prevenção da produção, em
quantidade e nocividade, e a adoção das melhores técnicas disponíveis nas operações de
recolha/transporte, armazenagem, tratamento e valorização, de forma a minimizar os riscos
para a saúde pública e para o ambiente. Para isso, estabelece uma hierarquia de operações de
gestão de óleos usados:
−

regeneração;

−

outras formas de reciclagem;

−

outras formas de valorização.

Por fim, para uma correta gestão dos resíduos, torna-se premente a caracterização qualitativa
e, eventualmente, quantitativa, de todos os resíduos produzidos, para que dessa forma seja
possível determinar um conjunto de medidas de prevenção, reutilização ou valorização desses
resíduos, assegurando-lhes o destino mais adequado e evitando deposições inadequadas com
consequências gravosas para o meio ambiente.
O Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho, e a Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, estabelecem um regime jurídico próprio para
os Resíduos de Construção e Demolição (RCD), que estabelece as normas técnicas relativas às
operações de gestão destes resíduos, em concretização do disposto no art. 20.º do Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro.
Desde o passado dia 01 de julho de 2021 a legislação dos resíduos passou a estar regulamentada
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, que revogou, entre outros, os Decreto-lei
n.º 46/2008, de 12 de março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho), e a Portaria
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n.º 417/2008, de 11 de junho. Este decreto-lei aprovou o regime geral da gestão de resíduos, o
regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e alterou o regime da gestão de fluxos
específicos de resíduos (comumente designado como “Unilex”).
Este novo diploma faz, também, a transposição de várias diretivas europeias para a ordem
jurídica interna:
−

Diretiva (UE) 2018/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018
(relativa às pilhas e acumuladores e respetivos resíduos);

−

Diretiva (UE) 2018/850, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018
(deposição de resíduos em aterros);

−

Diretiva (UE) 2018/851, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018
(relativa aos resíduos);

−

Diretiva (UE) 2018/852, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018
(embalagens e resíduos de embalagens);

Entre as novidades introduzidas no novo Regime Geral da Gestão de Resíduos, destacam-se:
−

resíduos urbanos: estabelecida nova definição, associando o seu âmbito não apenas aos
códigos constantes da Lista Europeia de Resíduos (LER), mas também à origem,
quantidade, natureza e tipologia dos resíduos;

−

recolha seletiva: estabelecimento de novas obrigações relativas à recolha seletiva dos
resíduos perigosos produzidos nas habitações e dos resíduos têxteis visando, também,
assegurar a recolha seletiva dos bio-resíduos;

−

novas metas mais exigentes: foram estabelecidos objetivos e metas para os horizontes
temporais de 2025 e 2030, ao nível da prevenção e produção de resíduos urbanos e não
urbanos (em particular no setor de construção civil e obras públicas), e na redução da
produção de resíduos alimentares na restauração (medidas de combate ao desperdício
alimentar);

−

revisão do regime da taxa de gestão de resíduos (TGR): no que se refere à sua estrutura
e incidência, com o objetivo de penalizar as operações de tratamento menos nobres na
hierarquia dos resíduos.

No âmbito do regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, realça-se:
−

a proibição do envio para aterro, a partir de 2030, de quaisquer resíduos passíveis de
serem reciclados ou valorizados;

−

a proibição de deposição de resíduos em aterro que tenham sido recolhidos
seletivamente para efeitos de preparação para reutilização e reciclagem;
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−

o estabelecimento de novas metas para a redução da eliminação de resíduos por
deposição em aterro;

−

a obrigação de desviar os bio-resíduos de aterro;

−

a possibilidade de valorização de resíduos previamente depositados em aterro através
de operações de mineração de aterro, devendo a sua realização garantir a não existência
de riscos acrescidos para a saúde humana e para o ambiente.

Quanto ao Unilex, em particular no fluxo específico de óleos usados, na hierarquia de operações
de gestão (art.º 44.º), foi introduzido que no tratamento destes resíduos “pode ser dada
prioridade a outras operações de reciclagem que ofereçam um resultado global equivalente ou
melhor, em termos ambientais, do que a regeneração”. Quanto às proibições estabelecidas no
âmbito do tratamento (art.º 49.º), foi introduzido que a recolha e receção de óleos usados,
classificados com os códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER) atribuídos aos sistemas
individuais ou integrados, não pode ser realizado por operadores de gestão de resíduos que não
atuem ao abrigo de um contrato com os referidos sistemas.
Com este novo Decreto-Lei foram igualmente introduzidas alterações no Regime Jurídico da
Avaliação de Impacte Ambiental (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
com as subsequentes alterações) e no diploma que regula o Fundo Ambiental (particularmente
o Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, com as subsequentes alterações).

12.4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
De acordo com o Relatório Anual de Resíduos Urbanos relativo ao ano de 2019, elaborado pela
Agência Portuguesa do Ambiente, existiam, em Portugal Continental, 23 entidades gestoras de
serviços em alta, denominados Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU). Destes, 12 são
multimunicipais (ou seja, servem pelo menos dois municípios e exigem a intervenção do Estado
em função de razões de interesse nacional), e 11 Intermunicipais (onde cabe aos municípios,
isoladamente ou em conjunto, através de associações de municípios, ou em parceria com o
Estado, definir o modo de organização e gestão).
Cada um destes sistemas possui infraestruturas para assegurar um destino final adequado para
os RSU produzidos na área respetiva e encontra-se representado na Figura 12.6.
No concelho de Carrazeda de Ansiães, a gestão de resíduos está a cargo da empresa
intermunicipal Resíduos do Nordeste, EIM, com sede em Mirandela.
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Figura 12.6 – Mapa da distribuição dos SGRU em Portugal Continental.

As infraestruturas de gestão de resíduos da Resíduos do Nordeste incluem o Aterro Sanitário de
Urjais, uma Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL), uma Central de Valorização
Energética de Biogás (CVE) e uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Digestão
Anaeróbia (UTMB). O sistema engloba ainda 4 estações de transferência (Bragança, Torre de
Moncorvo, Vimioso e Vinhais), 14 ecocentros e 616 ecopontos (233 habitantes por ecoponto).
A Resíduos do Nordeste, EIM, engloba os municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda
de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela,
Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Vimioso e Vinhais. Estes
municípios representam 143 777 habitantes e, segundo o Relatório Anual de Resíduos Urbanos
de 2019, esta empresa recolheu um total de 383 512 toneladas, ou seja, cerca de 1 051
toneladas/dia. Destes apenas 14% advém de recolha seletiva ou outras recolhas (52 668
toneladas).
Para uma caracterização mais correta do setor dos resíduos na área de estudo fez-se um
enquadramento regional através do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em
Portugal, com os dados relativos ao ano de 2019 (ERSAR, 2020).
Através dos indicadores do serviço de gestão de resíduos urbanos é possível inferir sobre a
adequação da interface com os utilizadores, a sustentabilidade da gestão do serviço e ainda a
sustentabilidade ambiental.
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Selecionaram-se os seguintes indicadores, com base na sua relevância e disponibilidade:
−

RU01 – Acessibilidade física do serviço (%);

−

RU02 – Acessibilidade do serviço de recolha seletiva (%);

−

RU07 – Reciclagem de resíduos de recolha seletiva (%);

−

RU08 – Reciclagem de resíduos de recolha indiferenciada (%);

No Quadro 12.13 apresentam-se os resultados destes indicadores para a Resíduos do Nordeste,
bem como uma comparação com a média nacional para as áreas predominantemente rurais.
Quadro 12.13 – Indicadores de serviço de gestão de resíduos urbanos e enquadramento regional.
Acessibilidade física do
serviço (%)

Acessibilidade do serviço
de recolha seletiva (%)

Reciclagem de resíduos
de recolha seletiva (%)

RU01 alta

RU01 baixa

RU02 alta

RU02 baixa

RU07 alta

Portugal
Continental

87

87

61,4

61,6

87

Norte rural

--

74

--

37,5

--

RNordeste

69

N.R

37,3

34,3

58

Avaliação
Boa

--

Avaliação
Mediana

--

Avaliação
Insatisfatória

RU07 baixa
93

--

76
61
N.R. – Não
Respondeu

O primeiro indicador, a acessibilidade física do serviço (RU01), permite avaliar a proximidade
dos alojamentos aos equipamentos de deposição indiferenciada de resíduos urbanos. No
relatório da ERSAR pode verificar-se que ao nível da média nacional, a acessibilidade ao serviço
em alta é boa. No entanto, a avaliação da Resíduos do Nordeste revelou-se insatisfatória. Para
o serviço em baixa, a média nacional é igualmente boa a avaliação às áreas predominantemente
rurais do Norte é mediana, mas relativamente à RNordeste, não foi possível obter dados por
ausência de resposta.
O indicador da acessibilidade do serviço de recolha seletiva (RU02) avalia a proximidade dos
alojamentos aos equipamentos de recolha seletiva de resíduos. A média nacional é mediana
relativamente à acessibilidade ao serviço em alta e a avaliação da Resíduos do Nordeste é
insatisfatória. Para o serviço em baixa, a média nacional é boa, a média das áreas
predominantemente rurais do Norte é insatisfatória tal como a da RNordeste.
Quanto ao indicador da percentagem de reciclagem de resíduos de recolha seletiva (RU07), a
média nacional é de 87% para o serviço em alta e 93% para o serviço em baixa, o que se traduz
numa avaliação insatisfatória e mediana, respetivamente. No caso da Resíduos do Nordeste,
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ambas as avaliações para os serviços em alta e em baixa são insatisfatórias, assim como a
classificação para as áreas predominantemente rurais do Norte.
Por último, o indicador da percentagem de reciclagem de resíduos de recolha indiferenciada é
avaliado unicamente para o serviço em alta e a média nacional é insatisfatória (2%). A Resíduos
do Nordeste, por sua vez, obteve uma avaliação mediana (4%).
Consultando o Instituto Nacional de Estatística foi possível obter dados desagregados ao nível
municipal, apresentando-se no Quadro 12.14 a informação relativa à recolha de resíduos
urbanos em Carrazeda de Ansiães, para o ano de 2019.
Quadro 12.14 – Recolha de resíduos urbanos (t) em Carrazeda de Ansiães em 2019. Fonte: INE.
Resíduos urbanos recolhidos (t) e tipo de
recolha
Recolha

Recolha

indiferenciada

seletiva

3 955 404

Norte
Carrazeda de Ansiães

Portugal Continental

Resíduos urbanos
recolhidos por habitante

Total

(kg/hab)

1 051 395

5 006 800

514

75 260

8 631

83 891

470

2 265

312

2 577

454

Conforme se pode verificar, das 2 577 toneladas de resíduos urbanos recolhidos, apenas 12,1%
correspondem a uma recolha seletiva.
No que diz respeito à recolha indiferenciada dos RSU, esta é efetuada a partir de equipamentos
de deposição normalizados, nomeadamente contentores. Uma vez recolhidos, os RSU são
encaminhados para a Unidade de Tratamento mecânico e Biológico por Digestão Anaeróbia do
Nordeste Transmontano, seguindo parte destes resíduos para o Aterro de Urjais. Os lixiviados
provenientes do aterro encontram-se a ser tratados na Estação de Tratamento de Águas
Lixiviantes no aterro. O Aterro Sanitário entrou em funcionamento em setembro de 1977 e a
sua vida útil está estimada até 2022.
Relativamente à recolha seletiva, os resíduos são posteriormente transportados para a Estação
de Triagem dos Resíduos do Nordeste, em Mirandela.

12.5 PRODUÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS
12.5.1 CONSIDERAÇÕES
A produção de efluentes é inevitável e, à semelhança dos resíduos, poderá ter diversas origens
(doméstica, industrial, agrícola, entre outras), pelo que a sua gestão é de extrema importância
dado o seu potencial de poluição. Mais uma vez, é incentivada a redução da sua produção, a sua
308

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

reutilização e só, por fim, recomendado o seu tratamento, sendo que este poderá ter vários
graus consoante a carga de contaminantes presente.
Os efluentes domésticos são gerados nas atividades do quotidiano. Este efluente possui
características bastante padronizadas, entre as quais a riqueza em matéria orgânica e nutrientes
como o nitrogênio e o fósforo. Já os efluentes industriais têm sua origem bastante variável,
dependendo do processo produtivo ao qual estão vinculados (como a produção de alimentos,
veículos, eletrodomésticos, entre outros). Desta forma, as características dos efluentes, sejam
elas físicas, químicas ou biológicas, são ditadas pela sua origem. Além disso, estes efluentes
possuem características bastante oscilantes, variando até mesmo ao longo de um ciclo de
produção, sendo este o principal desafio associado ao seu tratamento.

12.5.2 ENQUADRAMENTO LEGAL
O tratamento de águas residuais urbanas em Portugal é regulado pelo Decreto-Lei n.º 152/97,
de 19 de junho, que transpõe a Diretiva 91/271/CEE do Conselho Europeu, de 21 de maio de
1991, aprovando as disposições aplicáveis à recolha, tratamento e descarga de águas residuais
urbanas no meio aquático assim como a lista de identificação de zonas sensíveis e de zonas
menos sensíveis para o território continental.
O Decreto-Lei n.º 261/99, de 7 de julho, veio alargar às Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira as obrigações da Diretiva e alterar o anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, relativamente
à delimitação das zonas menos sensíveis. Posteriormente, o Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de
maio, o Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho, e o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro,
alteraram sucessivamente o Decreto-Lei n.º 152/97, no que se refere essencialmente à lista de
zonas sensíveis.
O Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto, procede à 7.ª alteração do quadro aplicável às zonas
sensíveis relativas ao tratamento de águas residuais urbanas, aguardando-se a publicação por
portaria, da identificação das novas zonas sensíveis e menos sensíveis.
A rejeição de águas residuais é, ainda, realizada em respeito dos princípios da precaução, da
prevenção e da correção referidos no n.º 1 do art.º 3.º da Lei da Água, sendo que os respetivos
procedimentos de licenciamento estão estabelecidos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
Ao nível nacional, o art.º 57.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, na sua redação atual, determina
que as águas residuais tratadas devem ser reutilizadas, sempre que tal seja possível ou
adequado, nomeadamente para rega de jardins, espaços públicos e campos de golfe, integrando
a orientação prevista na Diretiva 91/271/CE. Esta mesma diretiva clarifica, ainda, que as vias de
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eliminação das águas residuais urbanas devem minimizar os efeitos nocivos sobre o ambiente e
terão de ser sujeitas a regulamentação ou a autorizações prévias específicas.
Já a 21 de agosto, através do Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, foi estabelecido o
regime jurídico de produção de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas
residuais, bem como da sua utilização. Este decreto-lei procede, ainda, à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho,
que aprova o Regime de Licenciamento Único de Ambiente. Neste decreto-lei estabelece-se que
a reutilização de água é suportada por uma abordagem «adequar ao fim a que se destina» (fitfor-purpose), sendo definidas normas específicas adequadas aos usos em causa, bem como a
proteção dos potenciais recetores em presença, tendo por base uma avaliação do risco.
A possibilidade de utilizar a água para reutilização (ApR) prende-se com o tratamento necessário
para alcançar uma qualidade compatível com o uso final pretendido sem deteriorar a qualidade
dos meios recetores. Segundo o Decreto-Lei n.º 119/2019, para reutilização com fins de regadio,
as águas residuais poderão ser classificadas entre:
−

Classe A: Rega sem restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas) – rega de culturas
consumidas em cru em que a parte consumível está em direto contacto com a água;
rega de jardins públicos sem restrição de acesso; rega de jardins privados;

−

Classe B: Rega com restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas) – rega de culturas
consumidas em cru, que crescem acima do solo, e em que a parte consumível não está
em direto contacto com a água; rega de culturas agrícolas destinadas a processamento
e de culturas agrícolas não destinadas ao consumo humano, incluindo culturas
destinadas ao consumo animal (produção de leite ou carne), exceto suínos; rega de
jardins com restrição de acesso, incluindo áreas de lazer e desportivas (e.g. campos de
golfe);

−

Classe C: Rega com restrição de acesso (usos agrícolas) – rega de culturas consumidas
em cru, que crescem acima do solo, e em que a parte consumível não está em direto
contacto com a água; rega de culturas agrícolas destinadas a processamento e de
culturas agrícolas não destinadas ao consumo humano, incluindo culturas destinadas ao
consumo animal (produção de leite ou carne), exceto suínos;

−

Classe D: Rega com restrição de acesso (usos agrícolas) – produção de sementes,
incluindo sementes para uso industrial ou produção de energia;

−

Classe E (só é aplicável a sistemas descentralizados ou descentralizados em simbiose):
Rega com restrição de acesso (usos agrícolas) – produção de sementes; rega de áreas
de uso naturalmente restrito (e.g., sebes, áreas de contenção (prados em socalcos)).

310

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Todas estas classes de rega, além das normas apresentadas no Quadro 1.a e no Quadro 1.b do
Anexo I do referido Decreto-Lei, deverão sofrer um tratamento de nível mais avançado que o
secundário, seguido de desinfeção.
Utilizando o Quadro 4 do Anexo I é possível concluir que para usos urbanos (usos recreativos de
enquadramento paisagístico, lavagem de ruas, água de combate a incêndios, águas de
arrefecimento e autoclismos) o nível de tratamento deverá ser mais avançado que o secundário.
Para o suporte de ecossistemas, dependendo do estado da massa de água, o tratamento poderá
ser entre secundário e mais avançado que secundário.
Para usos industriais, o Quadro 5 do anexo I, refere quais as normas de qualidade de água que
deverão ser cumpridas, diferenciando entre circuitos com risco direto de ingestão e/ou de
contacto dérmico.
Esta evolução legislativa vem em linha com o que foi definido no Plano Estratégico de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020. Este plano veio definir uma
nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais e tem
como lema «uma estratégia ao serviço da população: serviços de qualidade a um preço
sustentável». Tendo em conta a maturidade atingida pelo setor com os planos anteriores, esta
estratégia está focada na gestão eficiente dos recursos, procurando dar resposta aos desafios
atuais, como a resiliência e segurança dos serviços básicos de água e saneamento e a prestação
de serviços de qualidade de uma forma profissionalizada e sustentável social, económica e
financeiramente.
Com o fim do período temporal deste plano, foi criado um grupo de trabalho para proceder à
elaboração de um novo plano estratégico, para o período de 2021-2030, incluindo no seu âmbito
de aplicação não apenas o abastecimento de água e a gestão de águas residuais, mas também
a gestão de águas pluviais: o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais e Pluviais 2030.

12.5.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
De acordo com a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, a
responsabilidade da recolha e tratamento das águas residuais do concelho é da
responsabilidade da concessionária municipal Águas de Carrazeda.
Utilizando dados relativos a 31 de dezembro de 201025, relativamente ao abastecimento de água
existiam cerca de 7 672 habitantes servidos, sendo que a produção efetiva, em termos de

25

Disponível em: https://www.apda.pt/site/imprimir.php?ling=pt&tipo=entidade&p=13&ano=1
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volumes anuais rondava os 469 751 m3. Destes apenas cerca de 8% têm origem subterrânea,
sendo, a grande maioria da água fornecida à população, de origem superficial. Logo, não existe
a necessidade de adquirir água a outras entidades e/ou municípios. Grande parte dos
consumidores são domésticos (93%), existindo ainda contadores na área da indústria (5%) e
outros (2%). Em termos de património, Carrazeda conta com 1 estação de abastecimento de
água, 5 estações elevatórias e uma rede de distribuição de cerca de 122 km.
De forma semelhante ao subcapítulo dos resíduos, para uma caracterização mais correta do
setor do abastecimento público de água na área de estudo, fez-se um enquadramento regional
através do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, com os dados relativos
ao ano de 2019 (ERSAR, 2020) (Quadro 12.15).
Quadro 12.15 – Indicadores do Abastecimento Público de Água e enquadramento regional.
Acessibilidade física do serviço
(%)
AA01 alta
Portugal Continental

94

Norte Rural

--

Águas de Carrazeda

--

Perdas Reais de Água (%)
AA12 alta
[m3/(km.dia)]

AA01 baixa

AA12 baixa*
[l/(ramal.dia)]

96

5,5

125

--

91

--

--

169

--

90

--

--

100

* - Valores de referência: densidade de ramais igual ou superior a 20/km de rede
Avaliação
Boa

Avaliação
Mediana

Avaliação
Insatisfatória

O indicador da acessibilidade física do serviço (AA01) transmite a percentagem do número total
de alojamentos para os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água se encontram
disponíveis ou para as quais existem infraestruturas em alta ligadas ou com possibilidade de
ligação ao sistema em baixa. Ao analisar os resultados verifica-se que, apesar de a acessibilidade
física em alta em Portugal continental apresentar uma avaliação mediana, no sistema em baixa
todos os níveis avaliados têm uma avaliação boa.
Relativamente ao indicador de perdas reais de água (AA12) este é definido como o volume de
perdas reais por ramal (conceito a aplicar a sistemas em baixa) ou por unidade de comprimento
de conduta (conceito a aplicar a sistemas em baixa e em alta). Considerando que a água é um
bem escasso, pretende-se avaliar as perdas reais de água (fugas e extravasamentos) de forma a
garantir uma gestão racional. À semelhança do ponto anterior, verifica-se que as perdas reais
de água em alta e baixa, para Portugal Continental, obtiveram uma avaliação média. Para as
perdas reais de água em baixa, as áreas maioritariamente rurais do Norte obtiveram uma
classificação insatisfatória para este parâmetro. Já as Águas de Carrazeda obtiveram uma
classificação boa para este mesmo parâmetro.
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No que concerne ao tratamento de águas residuais, e utilizando os mesmos dados, é possível
encontrar 1 ETAR, 63 fossas séticas e uma rede de saneamento que ronda os 91 km. Os volumes
anuais recebidos (246 283m3) são integralmente recolhidos pela própria rede, e tratados pela
ETAR. A grande maioria das descargas é proveniente de utilizadores domésticos (95%), sendo
que os restantes são provenientes de fontes industriais (4%) ou outros (1%).
Quadro 12.16 – Indicadores de Serviço de Gestão de Águas Residuais e enquadramento regional.
Acessibilidade física do serviço (%)
AR01 alta

Cumprimento de Licenças de
Descarga (%)

AR01 baixa

AR13 alta

AR13 baixa

85

97

86

Portugal

93

Norte Rural

--

--

66

--

Águas de Carrazeda

--

--

80

--

Avaliação
Boa

--

Avaliação
Mediana

87
100
Avaliação
Insatisfatória

O indicador da acessibilidade física do serviço (AR01) transmite a percentagem do número total
de alojamentos para os quais as infraestruturas do serviço de recolha e drenagem através de
redes fixas se encontram disponíveis (conceito a aplicar a de sistemas em baixa) ou para os quais
existem infraestruturas em alta ligadas ou com possibilidade de ligação ao sistema em baixa
(conceito a aplicar a sistemas em alta). Ao analisar os resultados verifica-se que, apesar de a
acessibilidade física em alta em Portugal continental apresentar uma avaliação mediana, no
sistema em baixa todos os níveis avaliados têm uma avaliação boa.
Já o indicador de cumprimento da licença de descarga (AR13) é definido como a percentagem
da população equivalente que é servida por instalações de tratamento que asseguram o
cumprimento da licença de descarga, quer em termos de parâmetros e periodicidade de
monitorização, quer em termos do cumprimento dos limites de descarga (conceito a aplicar a
sistemas em baixa e em alta). Aqui verifica-se que Portugal continental e as áreas
maioritariamente rurais do Norte obtiveram uma classificação insatisfatória, enquanto que as
Águas de Carrazeda obtiveram uma classificação boa. Já no sistema em alta, este parâmetro
pode ser apenas classificado como mediano ao nível de Portugal Continental.
Conforme referido no Item 4.4, a ETAR de Carrazeda de Ansiães possui tratamento das águas
residuais classificado como secundário, e trata um efluente médio anual de 42 500 m3. Desta
forma, o grau de tratamento é inferior ao identificado no Anexo I do Decreto-Lei n.º 119/2019
para a reutilização das águas residuais para rega, onde é referido que, para este tipo de
reutilização, deverá existir um nível de tratamento mais avançado do que o secundário.
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Em termos de uso urbano, considerando o nível de tratamento, seria possível utilizar a ApR
apenas como suporte para ecossistemas, sendo que a sua aplicação dependerá do estado da
massa de água e da sua respetiva classificação.
Apesar do nível de tratamento, foram consultados os dados fornecidos pela Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães, entre os anos de 2016 e 2017, das análises efetuadas ao efluente
tratado na ETAR. Estes dados encontram-se apresentados no Quadro 12.17.
Quadro 12.17 – Volume de águas residuais afluente à ETAR de Carrazeda de Ansiães.
Parâmetro físico-químico

Jan 2016

Fev 2016

Mar 2016

Jul 2017

Ago 2017

Set 2017

pH

7,2

6,9

7,1

7,1

6,8

6,7

CQO (mg/l)

< 40 (l.q.)

< 40 (l.q.)

< 40 (l.q.)

< 40 (l.q.)

< 40 (l.q.)

69

CBO (mg/l)

< 6 (l.q.)

< 6 (l.q.)

7

7

6

20

SST (mg/l)

< 2 (l.q.)

6

< 2 (l.q.)

4

6

12

Azoto total (mg/l)

< 10 (l.q.)

< 10 (l.q.)

< 10 (l.q.)

< 10 (l.q.)

< 10 (l.q.)

15

Fósforo total(mg/l)

< 2 (l.q.)

< 2 (l.q.)

< 2 (l.q.)

< 2 (l.q.)

< 2 (l.q.)

3

Verifica-se que, apesar da inexistência de dados sobre os parâmetros da turvação, E. coli e ovos
de parasitas intestinais, todos os outros parâmetros se encontram dentro dos limites legais, à
exceção da CQO que no mês de setembro de 2017 verificou uma libertação superior ao habitual
para o meio envolvente. De acordo com estes dados, de uma forma geral seria possível atingir
a classe de qualidade E, ou seja, seria possível regar com “restrições de acesso (usos agrícolas):
produção de sementes; rega de áreas de uso naturalmente restrito (e.g., sebes, áreas de
contenção, preados e socalcos)”.
Prosseguindo com esta metodologia, ao nível dos usos urbanos seria possível a reutilização
desta água como suporte de ecossistemas, sendo necessário “determinar caso-a-caso em
função do estado ecológico e respetivos parâmetros de suporte”. No caso da lavagem de carros,
segundo os parâmetros para os quais existem dados, seria possível reutilizar as águas para este
fim, não obstante a ressalva de que “em sistemas de lavagem manual e alta pressão, as vias de
exposição por ingestão (não intencionada) deverão ser consideradas de máxima importância
nestes usos, pelo que a qualidade deverá ser similar à de classe A para rega”.
Ao nível do uso industrial, a partir dos dados recebidos, não é possível determinar se seria
possível utilizar a ApR.
Relativamente ao âmbito de utilização da ApR para consumo humano, o Decreto-Lei n.º
119/2019 não estabelece qualquer parametrização de normas, remetendo para o Decreto-Lei
n.º 306/2007, onde se requerem parâmetros específicos ao nível microbiológico, químico, entre
outros.
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13 SAÚDE HUMANA
13.1 ÂMBITO E METEOROLOGIA
O Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º
151- B/2013, de 31 de outubro, sublinha a necessidade de proteger os cidadãos dos riscos para
a saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, determinando, em sede de
procedimento de AIA, a avaliação dos impactes do projeto em estudo sobre a população e a
saúde humana.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta uma definição de saúde com ampla
abrangência, considerando “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
somente ausência de doenças ou enfermidades”. Desta forma, está englobada não só a
componente de saúde pública como também a de saúde ambiental, que decorre das
interligações entre população e o ambiente/ecossistema onde habita.
A saúde ambiental está maioritariamente associada a questões como o saneamento e o
abastecimento de água, incluindo igualmente o ruído, o controlo de poluição – quer da água
quer do ar –, a gestão de resíduos, a segurança alimentar e química, a proteção contra radiações,
saúde ocupacional e comunitária, para além das modificações que se têm vindo a verificar
decorrentes das alterações climáticas. Como tal, é necessário que a saúde humana seja
analisada de forma integrada com outras temáticas alvo do procedimento de AIA,
nomeadamente a qualidade do ambiente (qualidade do ar, ambiente sonoro e produção e
gestão de resíduos e efluentes), a socioeconomia e os recursos hídricos.
A área de intervenção do projeto (Figura 13.1) situa-se no concelho de Carrazeda de Ansiães,
distrito de Bragança e corresponde à área geográfica de intervenção da Unidade Local de Saúde
(ULS) do Nordeste – ARS Norte.
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Figura 13.1 – Área de intervenção da ULS Nordeste. Fonte: Perfil Local de Saúde2018 – ULS Nordeste.

Face ao exposto, a elaboração deste descritor tem como base a informação constante no Perfil
Regional de Saúde 2017 da Região de Saúde do Norte e no Perfil Local de Saúde 2018 – ULS
Nordeste (informação disponível à data de elaboração do descritor).

13.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
O Quadro 13.1 demonstra a variação do índice de envelhecimento (n.º de idosos por cada 100
jovens), do índice de dependência de idosos (relação entre a população idosa e a população em
idade ativa) e do índice de dependência de jovens (relação entre a população jovem e a
população em idade ativa).
Quadro 13.1 – Índices demográficos na área de estudo. Fonte: Perfil Local de Saúde2018 – ULS
Nordeste.
Local de residência

1991

2001

2011

2017

Continente

73,6

104,8

130,5

158,3

ARS Norte

54,5

80,4

113,9

153,1

ULS Nordeste

103,7

184,6

258,6

304,3

Continente

28,5

23,7

22,5

21,4

ARS Norte

32,1

25,7

21,9

19,5

29

21,2

18,1

16,7

Índice de Envelhecimento

Índice de Dependência de Jovens

ULS Nordeste
Índice de Dependência de Idosos
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Local de residência

1991

2001

2011

2017

Continente

21

24,8

29,3

33,9

ARS Norte

17,5

20,7

24,9

29,9

ULS Nordeste

30,1

39,1

46,8

50,8

Consta-se que a ULS Nordeste, onde está inserido o concelho de Carrazeda de Ansiães,
apresenta o índice de envelhecimento mais elevado (304,3), tendo vindo a aumentar nas últimas
décadas. Também o índice de dependência de idosos apresenta o valor mais elevado (50,8). Os
valores apresentados são significativamente mais elevados do que os registados a nível nacional.
Verifica-se um baixo índice de dependência de jovens, transversal a todo território nacional.
No que respeita à esperança de vida à nascença (Quadro 13.2) verifica-se que a mesma tem
vindo a aumentar, quando comparados os triénios 1996-1998, 2005-2007 e 2015-2017, sendo
este aumento transversal a nível nacional.
Quadro 13.2 – Esperança de vida à nascença nos triénios 1996-1998, 2005-2007 e 2015-2017. Fonte:
Perfil Local de Saúde2018 – ULS Nordeste.
Continente

ARS Norte

ULS Nordeste

Esperança de vida

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

Triénio 1996-1998

75,8

72,2

79,4

76,0

72,6

79,3

76,3

73,2

79,5

Triénio 2005-2007

79,0

75,6

82,2

79,1

75,8

82,3

78,9

75,3

82,5

Triénio 2015-2017

81,5

78,4

84,5

81,8

78,7

84,7

81,4

77,8

85,1

Segundo o Perfil de Saúde do País (2019), a esperança de vida em Portugal é superior à média
da UE, mas a disparidade de género é substancial, sendo que o género feminino apresenta uma
esperança média de vida mais alta em relação ao género masculino.
De acordo com a mesma fonte, um terço das mortes em Portugal podem ser atribuídas a fatores
de risco comportamentais, designadamente:
−

tabagismo;

−

consumo excessivo de álcool;

−

hábitos alimentares;

−

atividade física.
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13.3 SERVIÇOS DE SAÚDE
13.3.1 CONSIDERAÇÕES
As capacidades de resposta dos serviços de saúde à população podem avaliar-se tendo em conta
fatores como o tipo e número de equipamentos de saúde, o número de profissionais de saúde
e o número de consultas médicas registadas ao nível dos centros de saúde.

13.3.2 EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Na zona de implantação do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, de acordo com o Quadro
13.3, e ao nível de cuidados de saúde hospitalares, o hospital mais próximo é a Unidade
Hospitalar de Mirandela, em Mirandela, a cerca de 40 km da área do projeto. Em termos de
equipamentos de saúde primários, a população é servida pelo Centro de Saúde de Carrazeda de
Ansiães. No concelho existem, ainda, duas farmácias à disposição da população.
Quadro 13.3 – Equipamentos de saúde na proximidade do projeto.
Equipamento de saúde

Morada

Cuidados de saúde primários
Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães R. Eng. Camilo Mendonça, 5140-073 Carrazeda de Ansiães
Unidades hospitalares da ULS do Nordeste
Unidade Hospitalar de Bragança

Avenida Abade de Baçal 5300, Bragança

Unidade Hospitalar de Macedo de
Cavaleiros

Rua Antero de Quental, n.º 2, 5340-232 Macedo de
Cavaleiros

Unidade Hospitalar de Mirandela

Avenida Nossa Senhora do Amparo, 5370-210 Mirandela

Farmácias
Farmácia Rainha

Rua Luís De Camões, n.º 741, Carrazeda de Ansiães

Farmácia Veiga

Rua Luís De Camões, n.º 643, Carrazeda de Ansiães

13.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E FATORES DE RISCO SUSCETÍVEIS DE AFETAR A SAÚDE
HUMANA
13.4.1 AMBIENTE SONORO
A relação entre o ruído ambiente e os efeitos na saúde humana pode ser descrita através de
mecanismos fisiológicos. Desde logo, a exposição ao ruído ambiente excessivo pode levar a
perturbações do sono, irritabilidade, stress e aumento da tensão arterial. Ao longo de um
período prolongado de exposição estes efeitos podem, por sua vez, aumentar o risco de doenças
cardiovasculares e distúrbios psiquiátricos.
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Com vista à salvaguarda da saúde humana e do bem-estar das populações, em 2007 foi
publicado em Diário da República o Regulamento Geral de Ruído (RGR), através do Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição
sonora.
Da análise efetuada no Item 12.3 – Ambiente Sonoro, em termos de ruído ambiente pode
concluir-se que os níveis sonoros nos locais avaliados são compatíveis com os valores limite para
zonas não classificadas. De referir que não é objeto deste estudo o efeito do ruído nos
trabalhadores afetos às várias fases do projeto (ruído ocupacional).

13.4.2 QUALIDADE DO AR
A qualidade do ar é o termo que se utiliza para designar o grau de poluição no ar que, por sua
vez, é provocada por um conjunto de substâncias químicas lançadas para o ar ou resultantes de
reações químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera. Ao considerar a
influência da qualidade do ar ambiente na saúde humana, constata-se que os principais efeitos
dos poluentes atmosféricos se refletem ao nível dos aparelhos respiratório e cardiovascular.
Estes efeitos são variáveis e dependem do tempo de exposição, da concentração e da
vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo, condição de saúde, entre outros).
A qualidade do ar na área do projeto que contempla o Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
foi objeto de análise no Item 12.2 – Qualidade do Ar, tendo-se considerado que a ocupação
humana nesta área é reduzida e principalmente caracterizada por ocupações rurais.
Relativamente às fontes poluidoras identificadas, verifica-se que o setor da indústria e o setor
residencial e de serviços são os que mais contribuem para a degradação da qualidade
atmosférica, apesar de, na generalidade, se verificar uma diminuição das concentrações
medidas entre 2015 e 2019, para a maioria dos poluentes analisados. Analisou-se, ainda, o
tráfego

rodoviário

que

circula

nas

infraestruturas

rodoviárias

lineares

presentes

(essencialmente estradas municipais), de forma a avaliar se constituía uma fonte de poluição
atmosférica. No entanto, tendo em conta a rede viária e o volume de tráfego que se verificou
no decorrer das visitas de campo, bem como as velocidades de circulação dos veículos, não se
prevê qualquer tipo de risco em termos de saúde pública na envolvente ao local de implantação
do projeto.

13.4.3 QUALIDADE DA ÁGUA
No que respeita à qualidade das águas superficiais, tal como analisado no Item 4.1 – Recursos
Hídricos Superficiais, a área de estudo considera três linhas de água com tipologia DQA. Destas,
a ribeira de Linhares e a ribeira da Uceira apresentam o estado ecológico de Razoável (APA,
2016), sendo que o elemento penalizador corresponde aos macroinvertebrados para ambas e
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aos fitobentos e fósforo total para a ribeira da Uceira. Já a ribeira do Cibio foi classificada como
estando em Bom estado ecológico, contudo, o nível de confiança da referida classificação é
baixo, por resultar de modelações estatísticas e não de amostragem.
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14 ANÁLISE DE RISCOS
A análise de riscos, no lato senso, consiste na verificação dos pontos críticos que possam vir a
apresentar não conformidades durante a execução de determinado projeto ou atividade.
No dia-a-dia podem categorizar-se como ameaças à população os riscos naturais, tecnológicos
e mistos. No que ao presente projeto diz respeito, e face às infraestruturas que o compõem,
podem associar-se todos estes riscos, apesar de em pequena escala.
Face ao projeto em estudo e no presente ponto pretende-se fazer uma breve caracterização e
avaliação dos principais riscos a que está sujeita a área de estudo, tendo por base os resultados
da Caracterização da Situação de Referência do presente EIA, e por via de consulta bibliográfica
variada, nomeadamente o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de
Carrazeda de Ansiães, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de
Carrazeda de Ansiães e a Avaliação Nacional de Risco para Portugal disponibilizada pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC, 2014).
Das pesquisas efetuadas consideram-se os seguintes Princípios de Redução do Risco:
−

a avaliação do risco que integra um conjunto de medidas multissectoriais, que tem
como objetivo a proteção da população e bens, bem como reduzir ou mitigar os danos
provocados por um desastre.

−

a prevenção que contempla um conjunto de medidas que visa garantir o bem-estar da
população.

−

a mitigação é o conjunto de medidas que tem como propósito diminuir o risco e eliminar
a vulnerabilidade física, social e económica.

−

a adaptação consiste num ajustamento dos sistemas naturais ou humanos como
resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, que moderam danos ou
exploram oportunidades benéficas.

−

a proteção consiste na adoção de medidas e ações com vista a reduzir ao mínimo as
perdas humanas e materiais, através da organização oportuna e eficaz de ações de
resposta e reabilitação.

Dada a localização da barragem – numa região pouco povoada e sem a presença de povoações
a jusante do local de implantação da obra – o usual risco para as populações provocado por um
eventual cenário de rotura da barragem é residual no caso da barragem da Veiga.
Relativamente à componente do regadio, em virtude de o projeto pretender otimizar o uso de
um território que atualmente já é alvo de atividades agrícola, não será expectável um acréscimo
relevante nos riscos.
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Dadas as dimensões e características das infraestruturas em avaliação, os riscos naturais,
tecnológicos e mistos relacionados com a barragem da Veiga e área equipada são considerados
muito pouco expressivos para a generalidade dos descritores em apreciação. São apresentados
em seguida algumas potenciais/eventuais situações de risco.
Recursos Hídricos Superficiais
Em termos de potenciais riscos para este fator ambiental, face ao projeto em apreço e não tendo
como garantia a aplicação de medidas que o contrariem, é previsível uma eventual deterioração
da qualidade da água por via do aumento de nutrientes (e.g. fósforo, azoto), sais e pesticidas. A
referida deterioração ira abranger as linhas de água interferidas pela área de estudo, assim
como o rio Douro, para onde estas últimas confluem. Algumas das possíveis ações que podem
ser implementadas para minimizar estes efeitos são:
−

utilização como sistema rega a gota-a-gota;

−

manutenção das culturas existentes, que se têm mostrado resilientes face à escassez de
água;

−

cumprimento de boas práticas agrícolas e de gestão da água;

−

cumprimento da faixa de proteção das principais linhas de água, não exercendo
atividade agrícola e garantindo a salvaguarda das espécies ripárias presentes.

Solos
Na vertente da componente dos solos, e sumarizando a situação de referência, os riscos que
podem ser tidos em consideração estão associados a:
−

aumento dos processos de erosão, decorrente do aumento da intensificação agrícola;

−

degradação dos solos e diminuição do seu potencial produtivo.

Como forma de mitigar os eventuais impactes do projeto serão divulgadas por todos os
agricultores ações de boas práticas, quer ao nível da instalação de culturas permanentes (e.g.
modelação de terreno), quer das atividades de gestão corrente, por exemplo, recorrendo a rega
gota-a-gota. Tal facto é particularmente relevante pela moderada aptidão para o regadio, o que
será minimizado com a manutenção das culturas atualmente presentes, que estão adaptadas às
condições edafo-climáticas da região.
Ordenamento do território
Na área de estudo verifica-se uma muito elevada preponderância de Classes Alta e Muito Alta
de risco de incêndio rural, particularmente na área onde se insere o bloco de rega.
As atividades agrícolas irão incrementar a humidade no solo e o teor de água nas culturas que
serão potenciadas e, paralelamente, também se irá verificar o decréscimo do material
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combustível (e.g. matos) que tem sido o principal material consumido nos fogos dos últimos
anos. Contudo, com o potenciar das atividades agrícolas e de utilização e circulação de
maquinaria e pessoas, poderá ocorrer um acréscimo no risco de incêndios, que será necessário
mitigar através de aplicação de boas práticas, para além do estrito cumprimento da legislação
vigente sobre a matéria.
Por exemplo, e quando se verificarem condições meteorológicas que traduzam um significativo
risco de incêndio rural, as boas práticas deverão considerar a limitação da circulação nos
caminhos rurais, particularmente aqueles inseridos em zonas de risco de incêndios elevado.
Nestes períodos, os trabalhos com recurso a maquinaria deverão também ser suprimidos, de
forma a minimizar as possíveis fontes de ignição.
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