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1 ENQUADRAMENTO 

A Diretiva-Quadro da Água, DQA (Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro de 2000) foi transposta para o ordenamento jurídico nacional pela Lei da Água 

(Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e respetivos diplomas complementares1, incluindo o 

Decreto-Lei nº 77/20062, de 30 de março. Estes instrumentos legislativos visam a gestão 

sustentável das massas de água (MA) através da proteção das águas superficiais interiores, das 

águas costeiras, das águas de transição, bem como das águas subterrâneas. 

A DQA estabelece objetivos ambientais vinculativos para todas as MA abrangidas. Mais 

especificamente, o Artigo 4.º da DQA (Artigo 45.º da Lei da Água), relativo aos Objetivos 

Ambientais, estipula que os Estados-Membros aplicarão as medidas necessárias para evitar a 

deterioração do Estado de todas as MA de superfície e que protegerão, melhorarão e 

recuperarão todas as MA de superfície, com o objetivo de alcançar um bom estado em 2015 ou, 

o mais tardar, até 2027, sob reserva da aplicação das exceções determinadas nos termos do 

n.o 4 e da aplicação dos n.os 5, 6 e 7, e sem prejuízo do disposto no n.o 8 do Artigo 4º da DQA. 

O estado das MA superficiais3 resulta da avaliação conjugada do Estado Ecológico (sinónimo de 

qualidade ou integridade) e do Estado Químico. O Estado Ecológico é avaliado através da 

determinação de diversos elementos biológicos, assim como hidromorfológicos e físico-

químicos de suporte O Estado Químico depende da presença de substâncias químicas 

prioritárias nos ecossistemas aquáticos, substâncias que são suscetíveis4 de originar danos 

significativos nos ecossistemas aquáticos e fauna e flora associadas, pelas suas características 

de persistência, toxicidade e bioacumulação.  

No que respeita às MA subterrâneas, a avaliação de Estado considera as questões quantitativas 

assim como qualidade química. 

A autorização/licenciamento de uma nova obra/alteração, resultante da atividade humana, que 

origine modificações físicas em MA superficiais, alterações de MA subterrâneas ou afetação 

indireta do Estado Químico por tais alterações, requer a verificação do cumprimento da DQA. 

Assim, é necessário averiguar se a alteração pode ser responsável por deteriorar de forma 

                                                            

1 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. 
2 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro. 
3 Estado ecológico é o estado de uma MA 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). 
4 Em condições naturais, as substâncias anteriormente assinaladas apresentam concentrações muito reduzidas ou estão 
mesmo ausentes das MA. 
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permanente o Estado da MA ou, se pode impedir que se atinja o bom Estado Ecológico das MA 

superficiais e/ou o bom estado das MA subterrâneas. 

Um novo projeto que implique o incumprimento da DQA só pode ser autorizado pela Autoridade 

Nacional da Água5 se todas as condições necessárias à consideração de uma das exceções 

previstas no n.º 7 do Artigo 4º da DQA (Artigo 51º da Lei da Água) forem verificadas.   

O Artigo 51º da Lei da Água, que transpõe o Artigo 4º da DQA relativo às Derrogações, considera 

admissível que se verifique o incumprimento dos objetivos ambientais quando:  

− não se restabelecer o bom estado das águas subterrâneas, o bom estado ecológico ou, 

quando aplicável, o bom potencial ecológico, ou de não se conseguir evitar a 

deterioração do estado de uma massa de águas superficiais ou subterrâneas, resultar 

de alterações recentes das características físicas de uma massa de águas superficiais ou 

de alterações do nível de massas de águas subterrâneas; ou  

− não se evitar a deterioração do estado de uma massa de água classificada de Excelente 

para Bom em resultado do desenvolvimento sustentável de novas atividades humanas. 

A derrogação do n.º 7 do Artigo 4.º da DQA só pode ser aplicada desde que seja garantido 

cumulativamente que:  

− todas as medidas de minimização exequíveis sejam integradas;  

− o Plano de Gestão de Região Hidrográfica6 (PGRH), revisto com periodicidade de 6 anos, 

explicita as alterações e as respetivas justificações; 

− as modificações/alterações são de superior interesse público e/ou os benefícios para o 

ambiente e para a sociedade decorrentes da realização dos objetivos definidos são 

superados pelos benefícios das novas modificações/alterações para a saúde humana, 

segurança ou desenvolvimento sustentável; 

− os objetivos benéficos das modificações/alterações na massa de água não podem, por 

exequibilidade técnica ou, de custos desproporcionados, ser alcançados por outros 

meios que constituam uma opção ambiental significativamente melhor. 

Importa ainda destacar o Artigo 52.º da Lei da Água que estabelece as seguintes condições 

aplicáveis às derrogações:  

− não constituam perigo para a saúde pública; 

                                                            

5 A Agência Portuguesa do Ambiente é atualmente a Autoridade Nacional da Água, de acordo com o Decreto-Lei n.º 56/2012, 
de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2016, de 26 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro. 
6 Aprovado pela 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, para vigorar entre 2016 e 2021. 
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− não comprometam os objetivos noutras massas de água pertencentes à mesma região 

hidrográfica (n.º 8 do Artigo 4.º da DQA); 

− não colidam com a execução da restante legislação ambiental; 

− não representem um menor nível de proteção do que o que é assegurado pela aplicação 

da legislação em vigor à data da entrada em vigor da presente lei (n.º 9 do Artigo 4º da 

DQA). 

Consequentemente, antecedendo o licenciamento de qualquer novo projeto é necessário 

realizar uma análise específica para verificar o seu enquadramento nas condições previstas no 

n.º 7 do Artigo 4º da DQA.  

A referida análise, suportada no documento orientador – Guidance document nº 36: Exemptions 

to the environmental objectives according to article 4(7) –, engloba duas etapas sequenciais: 

uma primeira, que testa a verificação da necessidade de aplicar o n.º 7 do Artigo 4º da DQA, e 

uma segunda, a implementar em caso de resposta afirmativa à etapa antecedente, que testa a 

aplicabilidade do mesmo Artigo da DQA.  

O presente documento apresenta a aplicação das duas etapas sequenciais ao projeto do 

Aproveitamento Hidroagrícola (AH) da Veiga, situado no concelho de Carrazeda de Ansiães, na 

bacia hidrográfica do rio Douro (Região Hidrográfica n.º 3). O promotor do referido projeto é a 

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. 
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2 VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 4.º, N.º 7, 

DA DQA 

2.1 CONSIDERAÇÕES 

Como referido, a primeira etapa para testar a necessidade de aplicar o n.º 7 do Artigo 4º da DQA 

irá avaliar se o se o AH da Veiga compromete o cumprimento dos objetivos ambientais 

estabelecidos para as MA interferidas.  

Assim, será inicialmente efetuada a caracterização do ecossistema e do projeto, sendo 

sequencialmente avaliados os efeitos do projeto nas MA interferidas pelo mesmo. A 

caracterização incluirá: 

− descrição do AH da Veiga e dos seus objetivos (antecedentes, alternativas e medidas de 

mitigação adotadas, esclarecendo se todas as medidas de minimização exequíveis foram 

integradas/incorporadas, consulta do PGRH para avaliar a inserção e justificação das 

ações/alterações propostas);  

− identificação das MA a afetar, suas características e classificação do estado, objetivos 

propostos e medidas previstas no respetivo PGRH;  

− identificação das pressões existentes;  

− identificação de Zonas Protegidas; e  

− outros projetos que possam implicar, nas mesmas MA, impactes cumulativos.  

A caracterização incluirá ainda o preenchimento de uma Tabela de Caracterização, 

considerando cada MA potencialmente afetada. A determinação dos efeitos do projeto na(s) 

MA(s) irá avaliar se o mesmo pode conduzir à deterioração e/ou comprometer que o Bom 

Estado/Potencial da(s) MA (s) seja atingido.  

Para cada MA passível de ser afetada serão identificadas as relações causa-efeito que resultam 

da ação/modificação/alteração prevista, e que podem vir a ser responsáveis pela alteração da 

classificação de Estado. Para suportar a identificação das possíveis relações de causa-efeito 

serão seguidos os Quadros de Avaliação integrantes do modelo disponibilizado pela APA7, 

preenchidas com base no conhecimento da equipa multidisciplinar do projeto. A referida 

avaliação terá como suporte os resultados de estudos sobre o impacte de projetos semelhantes 

na estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos, em particular referentes à 

                                                            

7 Disponível em 
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Agua/DRH/Licenciamento/UtilizacaoRH/PrimeiraEtapaVerificaoDQA.pdf, 
consultado em julho em 2022. 
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implantação de barragens/albufeiras (e.g., Clavero et al., 20138; Godinho et al. 20149; Smith et 

al. 201710).  

Com base na informação compilada e na avaliação efetuada, tendo em consideração a dimensão 

e o estado atual das MA(s) potencialmente afetadas, será analisada a possibilidade do novo 

projeto afetar o Estado (Ecológico ou Químico) das MA(s) e, quando aplicável, das Zonas 

Protegidas dependentes e, assim, da necessidade de aplicar o n.º 7 do Artigo 4º da DQA. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO E DA AÇÃO/PROJETO 

2.2.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO/EMPREENDIMENTO/PROJETO E DOS OBJETIVOS  

Objetivos e antecedentes 

O AH da Veiga corresponde a um projeto hidroagrícola que se localiza no concelho de Carrazeda 

de Ansiães, freguesias de Carrazeda de Ansiães, Marzagão, União das Freguesias de Lavandeira, 

Beira Grande e Selores e Seixo de Ansiães. O projeto é promovido pela Câmara Municipal de 

Carrazeda de Ansiães, na sequência da elaboração prévia de um Plano Estratégico de Regadio 

para o Município.  

Este projeto tem como objetivo a criação de um AH e compreende as obras de armazenamento, 

adução e rede de rega do perímetro de rega da Veiga, de acordo com o seguinte: 

− barragem, com 15,3 m de altura, com 3 271 dam³ de capacidade de armazenamento ao 

NPA (cota 698,5); 

− rede viária: desvio da EM 632, alteamento do CM 1141 e caminhos de acesso à tomada 

de água e estação de filtração; 

− estação de filtração; 

− rede de rega, com uma área dominada de 471 ha e uma extensão total de 26 km. 

O desenvolvimento deste projeto vem no seguimento da necessidade de desenvolver o regadio 

com o propósito de ter agricultura uma sustentável dos pontos de vista técnico e económico.  O 

desenvolvimento do regadio é apontado como uma das principais soluções para o crescimento 

sustentável da agricultura transmontana desde a década de 80 do século XX, com a realização 

do “Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes”, pelas então Direção Geral 

                                                            

8 Clavero, M., Hermoso, V., Aparicio, E. e F.N. Godinho, (2013), Biodiversity in heavily modified waterbodies: native and 
introduced fish in Iberian reservoirs. Freshwater Biology 58: 1190-1201.   
9 Godinho, F. N.; Pinheiro, P. J.; Oliveira, J. M. e R. Azedo (2014). Responses of intermittent stream fish assemblages to 
irrigation development. River Research and Applications 30(10):1248-1256 
10 Smith, S. C. F., Meiners, S. J., Hastings, R. P., Thomas, T. e R. E. Colombo, (2017) Low-Head Dam Impacts on Habitat and the 
Functional Composition of Fish Communities. River Research and Applications 33:680-689. 
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de Hidráulica e Engenharia Agrícola (DGHEA) e Direção Regional de Agricultura de Trás-os-

Montes. 

Tendo em consideração o contexto de despovoamento e desertificação que o concelho de 

Carrazeda de Ansiães vive, à imagem da generalidade do interior português, o que, aliado às 

alterações climáticas, se tem traduzido numa constante extensificação dos sistemas agrícolas 

praticados, a implementação e dinamização do regadio é, cada vez mais, uma das medidas de 

política que pode inverter o círculo vicioso de perda populacional que se tem vindo a verificar 

nesta região11. Desta forma, o documento elaborado pela Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), em 2014, intitulado Estratégia para o Regadio Público 2014-

2020, homologado pela Ministra da tutela em setembro de 2014, referenciava já o regadio em 

Carrazeda de Ansiães, numa área superior a 500 ha. 

Assim, o presente projeto visa aumentar a área regada na região, permitindo a intensificação 

agrícola e a criação de emprego associado, prevendo-se nesta fase a criação de mais de 30 UTA12 

considerando apenas o emprego adicional direto criado no setor agrícola com a introdução do 

regadio. 

Origens de água alternativas  

Em 2018 a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães desenvolveu o Plano Estratégico de 

Regadio para o município, onde foram identificados potenciais locais para a construção de 

barragens e perímetros de rega no concelho. Como conclusão do estudo realizado foi verificado 

que o local com maior potencial para o desenvolvimento de regadio correspondia ao do AH da 

Veiga 

De forma complementar, e com o objetivo de regar a área prevista, em fase prévia foram 

analisadas várias alternativas para disponibilização da água necessária, nomeadamente:  

− o abastecimento a partir do rio Douro;  

− a reutilização de águas residuais domésticas tratadas; e a  

− a utilização de captações de água subterrâneas. 

O abastecimento a partir do rio Douro foi descartada pelo elevado desnível geométrico entre o 

rio Douro (≈100 m de altitude) e a área a beneficiar (≈700 m de altitude). Esta opção acarretava 

obras de grande magnitude (e.g., bombagem por patamares, com várias estações elevatórias e 

reservatórios de comando, ver Figura 2.1). Apesar de o custo das infraestruturas principais de 

captação e condução associadas a esta alternativa, embora elevado, não ser incomportável 

                                                            

11 Diagnóstico Social de Carrazeda de Ansiães 2019. Conselho Local de Ação Social de Carrazeda de Ansiães. 
12 Unidade de trabalho ano. 
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(22 000 €/hectare), a solução não se afigurou viável do ponto de vista financeiro face aos custos 

energéticos associados (539 €/hectare/ano13). Como tal, esta opção foi descartada por ser 

inviável do ponto de vista económico e financeiro. 

 

Figura 2.1 – Esquema de funcionamento da bombagem a partir do rio Douro. 

A solução com base na reutilização de águas residuais domésticas tratadas – que apresenta 

como base legal o Decreto-Lei n.º 119/2019 de 21 de agosto, que instituiu o regime jurídico de 

produção de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais e sua 

utilização – foi considerada inviável do ponto de vista técnico, já que a estimativa de 

necessidades de água para rega (que em ano médio serão de 1,8 milhões de m³) é 

aproximadamente 40 vezes superior ao volume de águas residuais domésticas afluentes à ETAR 

de Carrazeda de Ansiães. 

Relativamente à opção de utilizar águas subterrâneas, a carta de recarga dos sistemas aquíferos 

do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro (2001) coloca o concelho de Carrazeda de Ansiães 

numa região com produtividades entre 1,6 e 3,2 l/s/km².  

Considerando uma rega com uma duração de 20 horas diárias, seria necessário satisfazer um 

caudal de cerca de 432,5 l/s14. Mesmo assumindo o valor máximo de produtividade previsto 

para a região (3,2 l/s/km²), seriam necessários cerca de 135 furos, ocupando uma área total de 

135 km², admitindo que nenhum estaria seco e que a captação de água não provocaria o 

rebaixamento do nível freático geral na região (e eventualmente o decréscimo da classificação 

de Estado Quantitativo). A área necessária para captação de água seria cerca de 29 vezes 

superior à área dominada pelo perímetro de rega, o que se revela tecnicamente inviável tendo 

                                                            

13 O custo energético médio é de cerca de 90 €/hectare/ano. 
14 Assumindo um caudal de dimensionamento de 519 l/s [432,5 l/s = (519 x 20/24)].  
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em conta a área a ocupar e as infraestruturas necessárias para a captação e para a condução 

dos volumes necessários ao perímetro de rega. 

Do ponto de vista económico esta alternativa tem um custo bastante elevado, da ordem dos 

30 000 €/hectare, só nas infraestruturas de captação, condução e armazenamento. Acresce 

ainda o facto de que esta solução teria um custo energético muito significativo, que se estima, 

nesta fase, da ordem dos 150 €/ha/ano. Por outro lado, a rede de condutas que interligariam 

toda a área, que se estima em mais de 150 km, e a instalação de linhas elétricas em toda a zona 

para alimentação dos furos, assim como o custo das expropriações e indemnizações associadas, 

tornam esta solução inviável do ponto de vista financeiro e social. 

A alternativa de não implementar o projeto de regadio, mantendo a ocupação agrícola de 

sequeiro existente atualmente, seria a opção à partida menos impactante no estado dos 

recursos hídricos superficiais. Todavia, a referida opção foi considerada desajustada face ao 

objetivo de desenvolvimento agrícola da região. 

A implementação de regadio em zonas com clima mediterrâneo, como é o presente caso, 

permite, face à agricultura de sequeiro, aumentos de produção muito significativos (até 

5x mais), mesmo em culturas compatíveis com o regime de sequeiro, como o olival. O aumento 

da atividade económica ligada ao setor primário, numa região como aquela onde se pretende 

inserir o projeto, pode ter também um contributo importante para reverter a desertificação 

populacional do território em causa em que, com base nos dados preliminares dos Censos 2021, 

se verificou um decréscimo populacional de 13,8% face aos valores de 2011.  

Em termos de utilização de água, para ano médio, a escassez de água não constitui um problema 

na região, contudo o mesmo não se aplica em ano seco. Acresce que a maior variabilidade 

prevista para os regimes de precipitação em consequência das alterações climáticas, tornará a 

capacidade para armazenar água dos períodos mais pluviosos para os mais secos, quando as 

plantas têm o maior crescimento potencial do seu sistema vegetativo, uma vantagem 

competitiva na prática agrícola. 

Por fim, importa referir que além da localização prevista para a barragem no projeto, não foram 

identificadas linhas de água alternativas que permitissem regar a mesma área com menores 

impactes. De acordo com o apresentado no Relatório do EIA (Volume 1, Tomo 2), das quatro 

linhas de água estudadas a de Linhares é aquela com maior área de bacia hidrográfica e, por 

essa razão, com escoamento médio anual significativamente mais elevado (Quadro 2.1). 
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Quadro 2.1 – Escoamentos anuais Bacias hidrográficas da área em estudo (Fonte: Relatório do EIA 

Consolidado (Volume 1, Tomo 2)). 

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 

A análise das várias opções (Quadro 2.2) conduziu à seleção da utilização de uma albufeira como 

origem de água do projeto. Mais em concreto, foi considerada a albufeira criada pela barragem 

da Veiga, a construir na ribeira de Linhares nas proximidades da localidade de Vale da Raposa. 

Como referido, esta é a única linha de água com dimensões suficientes na área de estudo para 

gerar a capacidade de armazenamento – albufeira gerada pela barragem terá 70 ha de área 

inundada, ao NPA (Figura 2.2) – necessário à beneficiação de uma área equipada de cerca de 

500 ha. 

Quadro 2.2 – Análise comparativa das várias alternativas para irrigar uma área de ≈ 500 ha no 

concelho de Carrazeda de Ansiães. 

Opções 
avaliadas 

Impactes sobre o 
Estado das MA 

superficiais 

Impactes 
sobre o Estado 

das MA 
subterrâneos 

Impacte 
ambiental 

global 

Viabilidade 
técnica 

Viabilidade 
económico-
financeira 

Manter 
culturas de 

sequeiro 

Reduzido 
(assumindo a 

inexistência de 
captações diretas 

nas linhas de água) 

Reduzido Reduzido 

Esta opção não 
permite a 

implementação 
de regadio 

− 

Regadio a 
partir do Douro 

Reduzido a 
pontualmente 

moderado na MA do 
Douro – albufeira da 

Valeira, MA com 
código 

PT03DOU0353 – 
onde o volume seria 

captado 

Nulo Moderado Viável 

Inviável (face 
aos custos 

energéticos 
necessários) 

Regadio a 
partir de águas 
subterrâneas 

Nulo a reduzido Elevado Moderado 

Inviável (pela 
área e 

infraestruturas 
necessárias) 

Inviável 
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Opções 
avaliadas 

Impactes sobre o 
Estado das MA 

superficiais 

Impactes 
sobre o Estado 

das MA 
subterrâneos 

Impacte 
ambiental 

global 

Viabilidade 
técnica 

Viabilidade 
económico-
financeira 

Regadio a 
partir de águas 

residuais 
tratadas 

Nulo Nulo Reduzido 
Inviável (pelos 
quantitativos 
disponíveis) 

Viável 

Regadio a 
partir de 
albufeira 

gerada pela 
barragem da 

Veiga 

Moderado a elevado 
na ribeira de 

Linhares 
Reduzido Moderado Viável Viável 

 

 
Figura 2.2 – Localização da barragem. 

A barragem da Veiga e respetivo perímetro de rega 

As principais caraterísticas fisiográficas da bacia hidrográfica na seção da barragem da Veiga são 

apresentadas no Quadro 2.3. 
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Quadro 2.3 – Características fisiográficas da bacia hidrográfica da barragem em estudo. 

Área (km²) 19,51 

Comprimento da linha de água principal (km) 6,68 

Altitude mínima da bacia (m) 685 

Altitude máxima da bacia (m) 898 

Declive médio da linha de água principal (m/m) 0,0225 

Declive médio da bacia hidrográfica (%) 9,1 

O perímetro de rega desenvolver-se-á ao longo de cerca de 7 km, para sudeste, desde Marzagão 

até à Beira Grande (Figura 2.3). A rede de rega terá cerca de 26 km de comprimento, e será do 

tipo ramificada, constituída por uma conduta principal de onde derivam as condutas secundárias 

ao longo do perímetro de rega, que irão abastecer os hidrantes e consequentemente as 

unidades de rega. 

 
Figura 2.3 – Localização do perímetro de rega. 

Através do despacho datado de 2 de março de 2018, a Câmara Municipal de Carrazeda de 

Ansiães promoveu o desenvolvimento de um perímetro de rega para o município através da 

elaboração do Plano Estratégico de Regadio, que visou uma candidatura (número 111-000021) 

ao PNRegadios em 2019. A candidatura em causa aguarda a conclusão do Estudo Prévio, e do 
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respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), para progressão, indo configurar um 

Aproveitamento Hidroagrícola do Grupo III. 

Medidas de mitigação adotadas 

A implantação de barragens tem impactes bem conhecidos sobre a estrutura, dinâmica e 

funcionamento das linhas de água (e.g., Petts, 198415; Thornton et al., 199016; Garcia de Jalon et 

al., 199417; Schmutz e Moog, 201818), decorrentes das modificações das características físicas 

das MA que promovem. Assim e para reduzir esses impactes, os projetos deste tipo de 

infraestruturas integram diversas medidas de mitigação, a selecionar após a identificação dos 

impactes relevantes em cada caso e das ações passíveis de ser implementadas para os mitigar. 

No caso do AH da Veiga, a alteração dos caudais naturais, a montante e a jusante da 

infraestrutura a construir, foi considerado como o principal impacte sobre os recursos hídricos 

da zona em causa. A montante da barragem, os padrões de escoamento serão profundamente 

transformados, com a criação da albufeira, enquanto a jusante da infraestrutura hidráulica os 

caudais ficarão dependentes do regime de exploração, sendo influenciados pelas descargas que 

ocorrerem, bem como pelo Regime de Caudal Ecológico (RCE) que vier a ser implementado.   

Os impactes resultantes da criação da albufeira com alguma dimensão são fortemente 

transformadores, podendo dar origem a uma massa de água fortemente modificada (MAFM) 

– equiparada na DQA aa lagos –, e de mitigação muito difícil, sem inviabilizar o objetivo do 

represamento. Por exemplo, a criação de uma albufeira gera um novo habitat, potenciando 

condições para a instalação e colonização de espécies adaptadas a caraterísticas lênticas, sendo 

que estas alterações das condições ecológicas naturais são prejudiciais para a maioria das 

espécies ictiofaunísticas nativas, o que faz com que a generalidade das albufeiras portuguesas 

se encontre dominada, em número e biomassa, por taxa exóticos (e.g., Ferreira e Godinho, 

200219; Collares-pereira et al., 2021, 200220), a maioria deles de cariz invasor21. 

                                                            

15 Petts, G.E. (1984). Impounded Rivers: Perspectives for Ecological Management. John Wiley and Sons, New York.  
16 Thornton, K. W., Kimmel, B. L. e E. Payne (1990). Reservoir limnology; Ecological perspectives. John Wiley & Sons, 
17 Garcia de Jalon D., Sanchez P. e J. A. Camargo (1994). Downstream effects of a new hydropower impoundment on 
macrophyte, macroinvertebrate and fish communities. Regulated Rivers: Research & Management 9: 253–261. 
18 Schmutz, S. e O. Moog (2018). Dams: Ecological Impacts and Management.  Em Schmutz, S; Sendzimir, J (eds.), Riverine 
Ecosystem Management, Cham: Springer International Publishing. 
19 Ferreira, M. T. e F. N. Godinho (2002) Comunidades biológicas de albufeiras. Em: Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos: 
Ecologia, Gestão e Conservação. Moreira, I., Ferreira, M.T., Cortes, R.M.V., Pinto, P., e Almeida, P.R. (editores), Capítulo 10. 
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. Instituto da Água, Lisboa. 
20 Collares-Pereira, M. J., Aves, M. J., Ribeiro, F., Domingos, I., Almeida, P. R., Costa, L., Gante, H., Filipe, A. F., Aboim, M. A., 
Rodrigues, P. M. e M. F. Magalhães (2021). Guia dos Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental. Edições 
Afrontamento. 
21 De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao 
controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas e assegura a execução. 
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Outras consequências da alteração nos padrões de escoamento nas albufeiras estão 

relacionadas com o incremento do tempo de residência, face ao registado na linha de água, o 

que, em conjunto com outros fatores (e.g., aumento do input de nutrientes e matéria orgânica), 

pode aumentar a produtividade primária do sistema aquático. As modificações na velocidade 

do escoamento líquido promovem também alterações dos ciclos de erosão/deposição típicos 

dos sistemas fluviais. Estas alterações, em conjunto com o efeito de barreira da barragem, 

promovem aumentam a sedimentação de materiais de granulometria mais fina na albufeira, 

materiais que no rio seriam arrastados para jusante (na situação em apreço até à albufeira da 

Régua, que se localiza no curso principal rio Douro).    

As únicas formas de mitigar os impactes de uma nova albufeira estão associadas ao regime de 

exploração, com a diminuição do tempo de residência e o aumento do escoamento para jusante, 

de forma a reduzir ao máximo as características lênticas da MA. Para o efeito, as comportas 

poderiam ser abertas permanentemente, embora esta opção inviabilize a capacidade de a 

barragem promover o armazenamento de água, objetivo principal para a qual foi projetada.  

A jusante da barragem o impacte ecológico resultará também da alteração do regime 

hidrológico natural da linha de água (e.g., Petts, 1984; Garcia de Jalon et al., 1994), sendo que 

esta alteração causará uma maior variabilidade hidrológica/ambiental, numa área – Terra 

Quente transmontana – que já possui naturalmente grande variabilidade. Esta mudança, na 

quantidade e qualidade, de água disponível, afetará negativamente todas as comunidades 

dependentes do ecossistema ribeirinho, em especial a vegetação ripícola e os 

macroinvertebrados. Como a quantidade e qualidade de água libertada não corresponderá à 

atualmente existente, será previsível um aumento da concentração de nutrientes na água ao 

longo da ribeira de Linhares, o que, em sinergia com a redução do volume de habitat aquático, 

deverá promover a redução da diversidade e abundância das espécies com carácter hidrófito.  

Em contraste com os impactes registados na albufeira, aqueles registados sobre o escoamento 

a jusante da barragem serão mitigáveis, em particular através da implementação de um RCE, 

que mimetize o regime de caudais naturais e que permita preservar as funções essenciais do 

ecossistema fluvial. 

Os impactes sobre os ecossistemas aquáticos associados à Fase de Construção do AH da Veiga 

serão genericamente mitigáveis através da aplicação das Medidas de Minimização de cariz geral, 

em conjunto com o Sistema de Gestão Ambiental da Obra.  

O AH da Veiga prevê também as medidas de mitigação para a fase de exploração constantes do 

Quadro 2.4, que terão obrigatoriamente de ser pormenorizadas em fase de Projeto de 

Execução.  
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Quadro 2.4 – Medidas de minimização equacionadas para as diferentes fases do projeto. 

Fase de construção Fase de exploração 

Implementação das Medidas de 

Minimização gerais da fase de construção 
Implementação de um RCE. 

Elaboração e implementação de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

Aplicação de código de boas práticas agrícolas, que 

promova, nomeadamente, a retenção do solo, a 

manutenção/promoção da galeria ribeirinha e a 

utilização parcimoniosa/eficaz de fertilizantes. 

− 

Necessidade de privilegiar sistemas culturais envolvendo 

mobilização de conservação, gestão de resíduos das 

culturas e gestão da vegetação adventícia 

(particularmente interessantes em culturas 

permanentes), compatíveis com modelos de produção 

integrada já em uso na região. 

− 

Delineamento cientificamente sustentado de novos 

sistemas de gestão do solo, embora e preferencialmente 

radicados no que constitui a longa experiência de bons 

exemplos que a agricultura mediterrânica oferece. 

− 

Implementar as medidas minimizadoras de consumos de 

água constantes do Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (PNUEA). 

− 

Definir22 e implementar um plano de monitorização do 

assoreamento da albufeira, de modo que 

atempadamente seja possível vir a tomar medidas para 

controlar a afluência de sedimentos e/ou para remoção 

periódica dos sedimentos considerados excessivos. 

O RCE foi determinado em Fase de Estude Prévio de acordo com o método do INAG23 

(Quadro 2.5), tendo para a sua determinação sido considerado o regime mensal de caudais 

ecológicos proposto neste método para a região designada por “Terra Quente”, assim como 

funcionamento eco-hidrológico deste tipo de linhas de água e as comunidades biológicas 

potencialmente presentes na ribeira de Linhares. Importa ainda referir que o RCE previsto será 

pormenorizado em fase de Projeto de Execução, previsivelmente de acordo com a metodologia 

hierárquica proposta no Guia Metodológico para a Definição de Regines de Caudais Ecológicos 

em Aproveitamentos Hidráulicos de Portugal Continental, aplicando o segundo nível através do 

método do Perímetro molhado. 

                                                            

22 Em fase de Projeto de Execução, associado ao modelo de simulação de exploração da albufeira da Veiga. 
23 Atualmente, de acordo com o Guia Metodológico para a Definição de Regines de Caudais Ecológicos em Aproveitamentos 
Hidráulicos de Portugal Continental 
(https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Agua/DRH/ParticipacaoPublica/PGRH/2022-
2027/3_Fase/01_GuiaRCE.pdf ), é designado como método do PNA 2002 
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Quadro 2.5 – RCE para a barragem da Veiga proposto no Estudo Prévio. 

 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Q Ano médio (l/s) 0,00 12,43 7,56 36,96 48,49 48,66 10,37 1,65 1,52 2,75 5,03 9,75 

O efeito de barreira da barragem da Veiga relativamente aos movimentos piscícolas não foi 

considerado relevante face ao local de implantação da barragem e à comunidade ictiofaunística 

potencialmente presente. Mais especificamente, a probabilidade de ocorrência de fauna 

piscícola é muito baixa no local de implantação da barragem, assim como no setor de montante. 

Além de baixa, esta probabilidade de ocorrência é temporalmente dinâmica, não só ao longo do 

ano, mas também entre anos com características hidrológicas particulares, sendo plausível que 

nos anos hidrológicos intermédios e secos a presença de peixes não se verifique.  

Esta interpretação é comprovada pela ausência de qualquer registo com capturas piscícolas no 

acervo bibliográfico de cariz técnico-científico consultado, incluindo dados de Instituições 

públicas (e.g., APA, ICNF) e da comunidade científica com conhecimento sobre a região. Importa 

ainda referir que esta situação é coerente com os padrões piscícolas observados em rios de baixo 

número de ordem da tipologia dos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão (ver por exemplo 

a analise detalhada para esta tipologia na sub-bacia do rio Tua em AQUALOGUS, 201224). Face 

ao exposto não se considera justificada a instalação de um dispositivo de transposição piscícola. 

As ações relacionadas com o tipo de agricultura a praticar na zona a irrigar, a verter, 

nomeadamente, num código de boas práticas, irão promover o uso eficiente da água (e.g., rega 

gota-a-gota) e de outros fatores de produção, nomeadamente os fertilizantes e fitofármacos. 

Serão ainda promovidas ações que promovam a retenção do solo, reduzindo a erosão, e que 

mantenham, e se possível promovam, a vegetação ribeirinha existente nas linhas de água, com 

o objetivo de funcionar como buffer ecológico para a retenção de nutrientes. Uma outra ação a 

implementar corresponderá a privilegiar os sistemas culturais que envolvam a conservação e 

gestão dos resíduos das culturas. Está também previsto que o regadio a implementar apresente 

um conjunto de condicionantes às práticas culturais nomeadamente a obrigação de adoção de 

métodos de rega localizados em parcelas com declive acentuado. 

O conjunto de ações acima identificado visa reduzir, ao mínimo, os riscos de poluição química 

das MA (superficiais e subterrâneas) associados à atividade agrícola, nomeadamente à poluição 

difusa, uma das principais pressões sobre o Estado das MA europeias (Boezeman et al. 202025). 

                                                            

24 AQUALOGUS (2012). Elemento 47 do RECAPE: Estudo Complementares da ictiofauna. Acompanhamento Ambiental 

Ecossistemas Aquáticos do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, Estudos Complementares. janeiro de 2012. 

25 Boezeman, D.; Wiering, M. e A. Crabbé (2020). Agricultural Diffuse Pollution and the EU Water Framework Directive: 
Problems and Progress in Governance. Water 12: 2590.  
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2.2.2 IDENTIFICAÇÃO DAS MA A AFETAR, SUAS CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO, 

OBJETIVOS PROPOSTOS E MEDIDAS PREVISTAS NO RESPETIVO PGRH 

Identificação e características das MA interferidas 

A barragem da Veiga será implantada no setor inicial da ribeira de Linhares (MA com código 

PT03DOU0337). Acresce referir que a referida MA superficial possui 17,2 km de extensão e uma 

área de bacia com 45,6 km2, sendo enquadrada na tipologia dos Rios do Alto Douro de Pequena 

Dimensão (Figura 2.4). Em função das caraterísticas do projeto é assumido que a influência do 

mesmo, no que respeita à barragem, termina antes da confluência com a albufeira da barragem 

da Régua (MA com o código PT03DOU0365), que é uma MA superficial do tipo albufeira, incluída 

no tipo dos Cursos Principais. 

 
Figura 2.4 – Enquadramento da AH da Veiga com a tipologia de MA. 

A componente do regadio interseta (Figura 2.5), além da ribeira de Linhares, a ribeira do Cibio, 

e, de forma muito residual, o ribeiro de Uceira. Interfere ainda com a MA subterrânea do Maciço 

Indiferenciado da Bacia do Douro. 
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Figura 2.5 – Bacias de drenagem das linhas de água interferidas pelo AH da Veiga. 

A linha de água – ribeira de Linhares – afetada pelo projeto apresenta uma hidrologia típica de 

rios temporários, com caudais muito reduzidos durante alguns meses do ano (Quadro 2.6). 

Situação similar é verificada nas duas outras linhas de água intercetadas pela área de estudo do 

EIA, que tal como identificado acima são de menores dimensões face à ribeira de Linhares.  

Quadro 2.6 – Características hidrológicas da ribeira de Linhares na secção da barragem do projeto. 

Volume de escoamento em 

ano médio (dam³) 
Caudal médio mensal (l/s) Caudal médio mensal em agosto (l/s) 

3083 97,74 5,02 

A MA subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3) compreende 

uma área de 18736 km2 – considerando quase a totalidade da bacia hidrográfica do rio Douro – 

e possui uma recarga média anual de longo prazo de 1076 (hm3/ano). 

Classificação do estado das MA, objetivos e medidas previstas no PGRH 

No Quadro 2.7 é apresentado o Estado Ecológico/Quantitativo, elementos penalizadores, 

Estado químico, objetivos ambientais e medidas previstas no PGRH em vigor para as MA 

interferidas pelo projeto. 
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Quadro 2.7 – Dados das MA do segundo ciclo dos PGRH (adaptado de APA, 201626). 

MA 
Extensão (km) / 

Área (km2) 
Estado Ecológico / 

Quantitativo 
Elementos 

penalizadores 
Estado químico 

Objetivos 
Ambientais (2º 

Ciclo) 

Programa  
de Medidas 

Su
p

e
rf

ic
ia

is
 

PT03DOU0337  
(ribeira de 
Linhares) 

17,2 Razoável27 
Biológicos 

(Macroinvertebrados) 
Bom28 Inferior a bom 

PTE1P14M02R_SUP_RH_3Ciclo: Adotar modos de produção 
sustentáveis 
PTE2P03M02_SUP_RH3: Proteção das captações de água 
superficial 

PT03DOU0360 
(ribeiro do Cibio) 

6,3 Bom − Desconhecido 
Bom ou 
superior 

− 

PT03DOU0357 
(ribeira da Uceira) 

7,3 Razoável 

Biológicos 
(Macroinvertebrados 

e fitobentos); 
FQ (P Total) 

Desconhecido Inferior a bom 
PTE1P06M01_RH3 Adotar um novo Código de Boas Práticas 
Agrícolas, contemplando disposições para o azoto e para o 
fósforo 

Su
b

te
rr

ân
e

as
 

Maciço 
Indiferenciado da 

Bacia do Douro 
(PTA0x1RH3) 

18735,9 Bom − Bom Bom 

PTE1P09M01_SUB_RH3 Projeto de requalificação da água 
subterrânea de Rio Meão, referente à pluma nas 
imediações do Fomento Industrial de Ferragens 
PTE1P09M02_SUB_RH3 Reforço do projeto de 
requalificação da água subterrânea de Rio Meão, referente 
à pluma nas imediações da CIFIAL.; 
PTE7P01M04_ RH3 Acompanhamento e monitorização de 
passivos ambientais: Minas de S. Pedro da Cova e Pedreiras 
de Lourosa; 
PTE7P01M03_SUB_RH3 Preservar os ecossistemas 
aquáticos e terrestres dependentes das águas subterrâneas 

                                                            

26 APA (2016). Planos de Gestão de Região Hidrográfica, Parte 2 - Caracterização e Diagnóstico. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
27 No primeiro ciclo esta MA tinha sido classificada em Bom estado, mas com nível de confiança baixo pois a classificação resultava de modelação e não de monitorização.  
28 No primeiro ciclo esta MA também tinha sido classificada em Bom estado. 
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Para as águas superficiais, o Programa de Medidas PTE1P06 visa a definição de condicionantes 

a aplicar no licenciamento para reduzir a poluição de nutrientes provenientes da agricultura, 

incluindo pecuária. Mais especificamente, as medidas em apreço (PTE1P06M01 e PTE1P06M05), 

de cariz suplementar, consistem respetivamente na: i) Redução da poluição por nutrientes; e ii) 

na Aplicação de Modos de Produção Sustentáveis. Acresce referir que correspondem a ações de 

natureza preventiva, sendo de âmbito regional.  

O Programa de Medidas PTE2P03 visa promover a aprovação de perímetros de proteção de 

captações de água superficial. Corresponde igualmente a ações de natureza preventiva e de 

âmbito regional; contudo, importa referir que o AH da Veiga não terá influência sobre a captação 

existente na MA.  

No que respeita à MA subterrânea, como ela abrange a quase totalidade (99,5%) da bacia 

hidrográfica do rio Douro três das quatro medidas identificadas – PTE1P09M01_SUB_RH3, 

PTE1P09M02_SUB_RH3; PTE7P01M04_ RH3 – não têm aplicação à área de estudo por serem 

direcionadas a zonas especificas, existindo uma medida de caráter geral 

– PTE7P01M03_SUB_RH3 –, que visa preservar os ecossistemas aquáticos e terrestres 

dependentes das águas subterrâneas.     

O risco da ribeira de Linhares não alcançar os objetivos ambientais foi atribuído às condições 

naturais e à ineficácia das medidas de controlo da poluição difusa de origem agrícola para surtir 

efeito até 2015, enquanto no caso da ribeira de Uceira o risco foi atribuído à Exequibilidade 

Técnica (Medidas de restauro ecológica que proporcionam impactes positivos graduais, com 

resultados a médio e a longo prazo).  

O terceiro ciclo de PGRH (2022-2027), em consulta pública até 30 de outubro de 2022, apresenta 

algumas diferenças para as MA em causa, embora não se tenham verificado alterações das 

classes de Estado entre os dois ciclos de planeamento (Quadro 2.8). 

Quadro 2.8 – Dados da terceira geração PGRH para as MA superficiais interferidas (Fonte: versão 

consulta pública). 

MA 
Estado 

Ecológico / 
Quantitativo 

Elementos 
penalizadores 

Estado 
químico 

Programa  
de Medidas 

Su
p

e
rf

ic
ia

is
 

PT03DOU0337 
(ribeira de 
Linhares) 

Razoável 

Biológicos 

(Macroinvertebrados); 
FQ [Azoto 
amoniacal (NH4), 
Fosfato (PO4); Fósforo 
total; Nitrato] 

Bom 

PTE1P14M02R_SUP_RH_3Ciclo: 
Adoção de regulamento de 
descarga de águas residuais 
industriais em todas as redes de 
drenagem pública. 
PTE1P06M06R_RH_3Ciclo: 
Aplicação das condicionantes 
ambientais na avaliação dos 
projetos de valorização agrícola de 
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MA 
Estado 

Ecológico / 
Quantitativo 

Elementos 
penalizadores 

Estado 
químico 

Programa  
de Medidas 

efluentes pecuários e de lamas de 
ETAR, com base na cartografia das 
áreas condicionadas ou interditas 

PT03DOU0360 
(ribeiro do 

Cibio) 
Bom − 

Bom ou 
Desconhecido 

− 

PT03DOU0357 
(ribeira da 

Uceira) 
Razoável 

Biológicos 
(Macroinvertebrados 

e fitobentos); 
FQ [Fosfato (PO4) e 

Fósforo Total] 

Bom 

PTE5P02M02R_SUP_RH_3Ciclo: 
Elaboração dos Planos de Gestão 
de Seca e Escassez. 
PTE1P06M06R_RH_3Ciclo: 
Aplicação das condicionantes 
ambientais na avaliação dos 
projetos de valorização agrícola de 
efluentes pecuários e de lamas de 
ETAR, com base na cartografia das 
áreas condicionadas ou interdita 

Su
b

te
rr

ân
e

as
 

Maciço 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Douro 

(PTA0x1RH3) 

Bom − Bom 

PTE1P09M01_SUB_RH3: Projeto 
de requalificação da água 
subterrânea de Rio Meão, 
referente à pluma nas imediações 
do Fomento Industrial de 
Ferragens. 
PTE1P09M02_SUB_RH3: Reforço 
do projeto de requalificação da 
água subterrânea de Rio Meão, 
referente à pluma nas imediações 
da CIFIAL 
PTE7P01M03_SUB_RH3_3Ciclo: 
Acompanhamento e 
monitorização de passivos 
ambientais: Minas de S. Pedro da 
Cova 
PTE2P01M01_RH3_3Ciclo: 
Abastecimento de água à Zona 
Norte do Concelho (Sambade, 
Soeima, Vila Nova, Covelas, 
Colmeais, UOPG 4, UOPG 1), no 
concelho de Alfândega da Fé. 
PTE1P06M06R_RH_3Ciclo: 
Aplicação das condicionantes 
ambientais na avaliação dos 
projetos de valorização agrícola de 
efluentes pecuários e de lamas de 
ETAR, com base na cartografia das 
áreas condicionadas ou interditas. 
PTE1P06M04R_SUB_RH_3Ciclo: 
Aplicação do Programa de Ação 
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MA 
Estado 

Ecológico / 
Quantitativo 

Elementos 
penalizadores 

Estado 
químico 

Programa  
de Medidas 

das Zonas Vulneráveis e avaliação 
da sua eficácia. 
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: 
Implementação da Estratégia 
Nacional para os Efluentes 
Agropecuários e Agroindustriais 
(ENEAPAI 2030) 
PTE2P04M03R_RH_3Ciclo: 
Revisão dos TURH de captação nas 
MA com estado inferior a Bom ou 
em sub-bacias com índice de 
escassez significativo. 
PTE2P04M05R_RH_3Ciclo: 
Condicionar o licenciamento de 
captações de água (novas ou a 
renovar) com base no índice de 
escassez da sub-bacia, 
promovendo a utilização de 
origens de água alternativas. 

As medidas previstas aplicar durante o 3.º ciclo de PGRH (até 2027) estão, como expectável, 

dirigidas às principais pressões registadas nas MA em causa (que são abordadas no item 

seguinte), incluindo a aplicação de condicionantes ambientais na avaliação dos projetos de 

valorização agrícola de efluentes pecuários e de lamas de ETAR e a elaboração de planos de 

gestão de seca e escassez. 

2.2.3 IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES EXISTENTES 

De acordo com o PGRH em vigor, as pressões identificadas para as MA em causa incluem 

captações agrícolas e urbanas, cargas agrícolas, pecuárias e urbanas, e, ainda, pressões 

hidromorfológicas na bacia da ribeira de Linhares (barragem da Fonte Longa).  As cargas 

agrícolas são classificadas como pressão significativa relativamente às ribeiras de Linhares e da 

Uceira (Quadro 2.9).  

Quadro 2.9 – Pressões identificadas nas MA em estudo (APA, 201626). 

MA Tipologia Pressão significativa Impacto estado 

Su
p

e
rf

ic
ia

is
 PT03DOU0337 

(ribeira de Linhares) 

Captações (agrícola e urbana) 
Cargas (agrícola) 

Cargas (pecuária e urbana) 
Hidromorfológica (Barragens) 

Não 
Sim 
Não 
Sim 

Sim 

PT03DOU0360 
(ribeiro do Cibio) 

Captações (agrícola) 
Cargas (agricultura e pecuária) 

Não 
Não 

Sim 
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MA Tipologia Pressão significativa Impacto estado 

PT03DOU0357 
(ribeira da Uceira) 

Captações (agrícola) 
Cargas (agrícola) 

Cargas (pecuária e urbana) 

Não 
Sim 
Não 

Sim 

Su
b

te
rr

ân
e

as
 

A0x1RH3 (Maciço 
Indiferenciado da 
Bacia do Douro) 

Captações (agrícola, indústria, 
outros, pecuária, turismo, 

urbano, golfe) 
Não 

Não 

Cargas (agrícola, golfe, pecuária, 
urbano) 

Não 

No Quadro 2.10 constam os impactes, pressões e setores responsáveis pelo Estado 

insatisfatório das MA em avaliação, que integram a versão em consulta pública do 3.º ciclo dos 

PGRH. Nas principais pressões importa destacar a poluição por nutrientes, associada aos setores 

agrícolas, mas também urbano. A nível do cumprimento dos objetivos ambientais, apenas para 

a ribeira de Linhares não foi previsto alcançar os desígnios de qualidade até 2027.  

Quadro 2.10 – Pressões e setores responsáveis identificados para as MA em estudo (adaptado da 

versão em consulta pública do PGRH de 3.º ciclo). 

MA 

Pressões Pressões significativas Setores 
Objetivo 
ambiental 

Su
p

e
rf

ic
ia

is
 

PT03DOU0337 

(ribeira de Linhares) 
NUTR - Poluição por nutrientes. 

2.2 Difusa - Agricultura 
2.1 Difusa - Drenagem 
urbana 

Agrícola 
Urbano 

Após 2027 

PT03DOU0360 

(ribeiro do Cibio) 
− − − − 

PT03DOU0357 

(ribeira da Uceira) 

NUTR - Poluição por nutrientes. 
ATHI - Alteração de habitats 
devido a variações hidrológicas. 

2.2 Difusa - Agricultura. 
4.3.6 Alteração Hidrológica - 
Outros 

Agrícola 
Outro 

2027 

Su
b

te
rr

ân
e

as
 

Maciço Indiferenciado 
da Bacia do Douro 
(PTA0x1RH3) 

− 

2.2 Difusa - Agricultura; 
2.10 Difusa - Outras; 
3.1 Captação / Desvio de 
caudal - Agricultura 

Agrícola 2027 

2.2.4 IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS PROTEGIDAS 

No contexto da DQA (e da Lei da Água) as “zonas classificadas como protegidas" correspondem 

porções territoriais que requerem proteção especial ao abrigo da legislação comunitária no que 

respeita à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e dos 

taxa estritamente dependentes das MA.  
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A sua identificação e registo foi efetuada de acordo com as definições e procedimentos que 

constam do Artigo 6° da DQA (Artigo 4° da Lei da Água). Em concreto, as zonas protegidas 

incluem: 

− zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo 

humano; 

− zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico (e.g., 

águas classificadas como: i) piscícolas; e ii) conquícolas); 

− MA designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como de águas 

balneares; 

− zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 

designadas como sensíveis; 

− zonas designadas para a proteção de habitats em que a manutenção ou a melhoria do 

estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, incluindo os sítios 

relevantes da Rede Natura 2000; 

− zonas designadas para a proteção de espécies em que a manutenção ou a melhoria do 

estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, mais especificamente 

as Zonas de Proteção Especial [e.g., Diretivas Comunitárias: i) Aves (Diretiva 79/409/CEE 

do Conselho, de 2 de abril de 1979 e Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 30 de novembro de 2009 ); e ii) Habitats (Diretiva 92/43/CEE do Conselho, 

de 21 de Maio de 1992), que foram transpostas para a ordem jurídica interna pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, na sua redação atual]; 

− zonas de máxima infiltração (estas apenas definidas como zonas protegidas na Lei da 

Água); 

− outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado Português, designadamente os sítios Ramsar29. 

Importa referir que não é possível aplicar as derrogações da DQA para os objetivos definidos por 

outras Diretivas, nomeadamente as associadas à conservação da natureza.  

Na área de estudo não existe nenhuma sobreposição com 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, e que inclui, além da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede NATURA 2000. 

Nas MA em avaliação foram identificadas duas zonas protegidas (captações destinadas a 

consumo humano), uma na ribeira de Linhares e outra na MA subterrânea (Quadro 2.11 e Figura 

                                                            

29 Resulta da implementação da Convenção sobre Zonas Húmidas, que constitui um Tratado intergovernamental adotado em 
2 de fevereiro de 1971, e que se iniciou em 1975; Portugal assinou esta Convenção 1980 (Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro) 
e ratificou-a em 24 de novembro desse mesmo ano. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA  25 
RELATÓRIOS TÉCNICOS. VOLUME 1 – ENQUADRAMENTO DO PROJETO NAS EXCEÇÕES/DERROGAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 4º, N.º 7 DA DQA 

2.6), contudo esta última não intercepta a área de estudo. A captação superficial na ribeira de 

Linhares, apesar de localizada na bacia de drenagem na MA PT03DOU0337, está inserida a 

montante da futura albufeira, não sendo espetável que venha a ser influenciada pelo AH da 

Veiga. 

Quadro 2.11 – Zonas protegidas identificadas nas MA de estudo. 

MA Zona Protegida 

Su
p

e
rf

ic
ia

is
 PT03DOU0337 (ribeira de Linhares) 

PTA76012524 (Zona Designada para a Captação de Água 
Destinada ao Consumo Humano): Barragem da Fonte 

Longa 

PT03DOU0360 (ribeiro do Cibio) – 

PT03DOU0357 (ribeira da Uceira) – 

Su
b

te
rr

ân
e

as
 

A0x1RH3 (Maciço Indiferenciado da 
Bacia do Douro) 

PTA7A0x1RH3: Zona designada para a captação de água 
destinada ao consumo humano 

 

 
Figura 2.6 – Zona protegida na bacia de drenagem da ribeira de Linhares. 
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2.2.5 OUTROS PROJETOS QUE POSSAM IMPLICAR, NAS MESMAS MA, IMPACTES CUMULATIVOS 

A captação superficial na ribeira de Linhares – barragem da Fonte Longa – para abastecimento 

capta volumes reduzidos, que não foram tomados em linha de conta nas simulações hidrológicas 

utilizadas na avaliação da viabilidade do projeto do AH da Veiga. Não obstante, foi efetuada uma 

análise conservativa no Estudo Prévio, considerando que a área da bacia hidrográfica da 

barragem da Fonte Longa não contribuía para as afluências à futura albufeira da Veiga.  

A dimensão reduzida dos volumes captados na barragem da Fonte Longa condiciona a 

inexistência de impactes cumulativos com o projeto em avaliação em relação aos volumes 

captados, já que a dimensão relativa do AH da Veiga fará com que os impactes sejam sobretudo 

os que irá promover por si próprio.  

A influência do AH da Veiga, enquanto pressão hidromorfológica, irá resultar essencialmente da 

construção e operação da barragem da Veiga. Em consequência desta infraestrutura transversal, 

uma parte da ribeira será transformada numa MA lêntica (futura albufeira), a montante da 

barragem, e num rio regulado, a jusante da infraestrutura. Estas alterações hidromorfológicas 

irão modificar os habitats aquáticos e, sequencialmente, a estrutura e funcionamento dos 

sistemas aquáticos, com repercussões na degradação de qualidade dos elementos biológicos.     

Tendo em conta a dimensão relativa da barragem da Veiga face à da outra infraestrutura 

existente na mesma linha de água (barragem da Fonte Longa), os impactes cumulativos do 

projeto com as infraestruturas existentes serão, no essencial, os induzidos pelo próprio AH da 

Veiga, que assim determinará a magnitude do impacte global na MA. 

A bacia de drenagem da principal ribeira interferida pelo projeto – ribeira de Linhares – 

apresenta uma ocupação maioritariamente agrícola (≈58%) e florestal (≈38%). Na referida bacia 

não estão identificadas explorações pecuárias, existindo apenas a ETAR de Carrazeda de Ansiães. 

Relativamente à ribeira do Cibio, aproximadamente 53 % da área da sua bacia hidrográfica 

corresponde a zonas agrícolas, sendo os 47% restantes de cariz florestal.  

No trabalho de campo do EIA foi possível sinalizar para a área de estudo (ver Figura 2.5) 

216 pontos de água, dos quais 134 são captações subterrâneas (114 poços, 16 furos, 2 chafarizes 

e 2 nascentes) e 82 captações de superfície (55 charcas, 26 tanques e 1 cisterna). 

Em síntese, os principais impactes identificados na zona de estudo estão associados à agricultura 

e aos projetos agrícolas que se encontram em exploração nas bacias hidrográficas interferidas. 

Não obstante, não são conhecidos projetos agrícolas ou de outra natureza, com dimensão 

relevante, que se considere, no âmbito da presente avaliação, poderem implicar impactes 

cumulativos com os ligados ao projeto na ribeira de Linhares e nas restantes a afetar pelo 
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projeto. Importa destacar que relativamente à atividade agrícola, uma percentagem relevante 

da área a beneficiar já é explorada, não se antecipando que a possibilidade de a mesma transitar 

para regadio aumente os impactes da atividade agrícola, nomeadamente tendo em conta a 

implementação de boas práticas agrícolas e de estratégias de uso eficiente de recursos 

[incluindo a promoção de técnicas eficientes de rega (e.g., Greenland et al. 201830)]. 

Em conclusão, os impactes cumulativos decorrentes da implementação do AH da Veiga, face à 

sua dimensão no contexto das pressões pré-existentes (em particular outras infraestruturas e 

atividades agrícolas atualmente praticadas), farão com que os impactes cumulativos do projeto 

sejam, no essencial, os induzidos pelo próprio AH da Veiga, que assim determinará a magnitude 

do impacte global.    

Esta constatação geral não deixa de reconhecer a existência de várias MA atualmente em Estado 

inferior a Bom e sujeitas a pressões que se poderão agravar com a implementação do projeto, 

sobretudo se não forem implementadas de forma rigorosa todas as medidas de mitigação 

propostas, assim como as medidas que integram o programa de medidas do 3.º ciclo do PGRH. 

2.3 RELAÇÕES CAUSA-EFEITO 

No Quadro 2.12 é apresentada a ligação entre as principais ações do projeto e as MA 

interferidas. 

Quadro 2.12 – Interferência espacial das ações do AH da Veiga com as MA existentes. 

Ações do projeto 
MA Superficial MA Subterrânea 

PT03DOU0337 PT03DOU0360 PT03DOU0357 A0x1RH3 

Fa
se

 d
e

 C
o

n
st

ru
çã

o
 

Instalação e atividade de estaleiros    ✓ 

Abertura e/ou utilização de acessos 
provisórios para a realização dos 
trabalhos de construção 

   ✓ 

Desmatação e/ou decapagem dos 
terrenos nos locais de implantação 
das infraestruturas; 

✓ ✓  ✓ 

Execução da barragem da Veiga e 
respetivos órgãos anexos (incluindo o 
desvio provisório e execução da 
ensecadeira na ribeira de Linhares) 

✓   ✓ 

Construção de novos acessos e 
beneficiação de acessos existentes 

   ✓ 

Escavação e aterro de valas para 
colocação de condutas 

   ✓ 

                                                            

30 Greenland S.J., Dalrymple J., Levin E. e B. O’Mahony (2018) Improving Agricultural Water Sustainability: Strategies for 
Effective Farm Water Management and Encouraging the Uptake of Drip Irrigation. Em: Crowther D., Seifi S., Moyeen A. (eds) 
The Goals of Sustainable Development. Approaches to Global Sustainability, Markets, and Governance. 



 

28  ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA 
RELATÓRIOS TÉCNICOS. VOLUME 1 – ENQUADRAMENTO DO PROJETO NAS EXCEÇÕES/DERROGAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 4º, N.º 7 DA DQA 

Ações do projeto 
MA Superficial MA Subterrânea 

PT03DOU0337 PT03DOU0360 PT03DOU0357 A0x1RH3 

Fa
se

 d
e

 E
xp

lo
ra

çã
o

 

Presença, exploração e manutenção 
da barragem da Veiga 

✓   ✓ 

Presença, utilização e manutenção da 
rede viária 

   ✓ 

Alteração do regime de caudais na 
ribeira de Linhares 

✓   ✓ 

Presença, funcionamento e 
manutenção da adução e rede de 
rega 

  ✓ ✓ 

Atividade de regadio ✓ ✓ ✓ ✓ 

No Quadro 2.13  são apresentadas as relações causa-efeito identificadas entre as ações de 

projeto (identificadas no Quadro 2.12) e os parâmetros responsáveis pela classificação de 

Estado/Potencial ecológico das MA superficiais, e entre as ações de projeto e o Estado 

quantitativo e químico das MA subterrâneas. 

Quadro 2.13 – Possíveis causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado 

resultantes da implementação do AH da Veiga. 

Ação 

MA Superficiais MA Subterrâneas 

Estado/potencial ecológico 
Estado 

químico 

Estado 
quantitativo 

Estado 
químico Elementos 

biológicos 

Elementos de suporte 

Hidromorfológicos 
FQ31 e 

poluentes 
específicos 

Modificação das 
características físicas da 
MA superficial a 
montante da barragem 

Efeitos diretos 
e/ou indiretos 

Efeitos diretos 
Possíveis 

efeitos diretos 
e/ou indiretos 

Sem efeitos 
Possíveis 
efeitos 

indiretos 

Modificação das 
características físicas da 
MA superficial a jusante 
da barragem 

Efeitos diretos 
e/ou indiretos 

Efeitos diretos 
Possíveis 

efeitos diretos 
e/ou indiretos 

Sem efeitos 
Possíveis 
efeitos 

indiretos 

Desenvolvimento de 
nova área regada 

Possíveis efeitos 
indiretos 

Possíveis efeitos 
indiretos 

Possíveis 
efeitos 

indiretos 
Sem efeitos 

Possíveis 
efeitos 

indiretos 

O estado da MA de água superficial interferida pela barragem foi estabelecido com base no 

elemento biológico dos macroinvertebrados bentónicos. Importa destacar que a fauna piscícola 

                                                            

31 Elementos físico-químicos de suporte. 
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não terá sido considerada visto que, tal como mencionado anteriormente, em muitas das linhas 

de água de baixo número de ordem da tipologia em apreço – Rios do Alto Douro de Pequena 

Dimensão – a ictiofauna não tem condições eco-hidrológicas para subsistir. 

As justificações para as relações gerais apresentadas constam do Quadro 2.14. 
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Quadro 2.14 – Ações de projeto que geram impactes nos vários elementos de qualidade considerados 

na legislação. 

M
A

 IN
TE

R
FE

R
ID

A
S 

P
EL

A
 B

A
R

R
A

G
EM

/A
LB

U
FE

IR
A

3
2
 

Causas – A construção de uma barreira física na ribeira de Linhares irá promover alterações hidromorfológicas 

diretas na MA superficial do tipo rio, que terão repercussões sequentes em todos os indicadores do Estado das 

MA superficiais. A montante da barragem será criada uma nova albufeira. 

Efeitos revistos - Decorrente da edificação da barragem e criação da albufeira serão previsíveis alterações a 

nível dos vários elementos de qualidade biológica associados às MA superficiais. Os taxa adaptados ao 

funcionamento ecológico dos sistemas fluviais, fortemente influenciado pelos padrões de escoamento 

variáveis e com fortes gradientes longitudinais, apresentam dificuldades de estabelecimento em albufeiras, 

para o que também contribui a frequente proliferação de espécies exóticas invasoras, incluindo peixes, 

invertebrados (e.g., crustáceos decápodes) e macrófitos. 

Por outro lado, as barragens representam obstáculos, não apenas para o escoamento natural, líquido e sólido, 

mas também para o biota, sendo que no caso em apreço os peixes não serão relevantes pela baixa 

adequabilidade da ribeira de Linahres à sua sustentabilidade. Nos invertebrados bentónicos o principal padrão 

de alteração decorrerá da substituição das espécies mais reófilas e estenobiontes33, por outras de cariz lêntico 

e eurobiontes, representados por exemplo por Heteroptera, Oligochaeta, Diptera, Crustacea e Mollusca. A 

nível dos macrófitos deverá ocorrer uma alteração expressiva do elenco, proliferando taxa mais generalistas 

e ubíquos – com maior riqueza quanto menor for a flutuação de nível –, particularmente nas margens, 

podendo mesmo existir algumas espécies flutuantes. Por fim, os fitobentos – maioritariamente representados 

pelo grupo das Diatomáceas – sofrem um decréscimo acentuado na sua importância relativa, sendo 

genericamente substituídos por comunidades fitoplantónicas, que passam a passam a ser o principal produtor 

primário a nível dos sistemas lênticos.  

No que respeita aos elementos físico-químicos de suporte serão observadas variações, por exemplo, ao nível 

da temperatura da água, nos sólidos em suspensão na coluna de sobresaturação vs subsaturação de gases, em 

particular do oxigénio dissolvido, com potencial ocorrência de compostos tóxicos associados ao aumento de 

nutrientes, em particular de azoto e fósforo. A estratificação térmica estival, que muito provavelmente se 

estabelecerá na albufeira por se localizar na Terra Quente Transmontana, poderá induzir fenómenos de anóxia 

no hipolímnio, que poderão concorrer para a produção de compostos tóxicos (e.g., amoníaco, metano) para a 

fauna dulçaquícola. O aumento de input de nutrientes para a albufeira pode estimular a eutrofização da MA, 

o que pode ter repercussões negativas, nomeadamente na promoção de blooms fitoplanctônicos.  

                                                            

32 Também extensível ao açude do Pisão, embora pelas menores dimensões (altura da barreira e área da albufeira) os 
impactes são de menor magnitude 
33 Nomeadamente do grupo dos EPT (Ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) 
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 Causas – A construção de uma barreira física na ribeira de Linhares irá promover alterações hidromorfológicas 

diretas no rio a jusante, que terão repercussões sequentes em todos os indicadores do Estado das MA 

superficiais. A jusante da barragem o caudal do rio passará a ser regularizado, perdendo a sua variabilidade 

natural e promovendo alterações em todos os indicadores do Estado da MA superficial.   

Efeitos – Os taxa adaptados ao funcionamento ecológico dos sistemas fluviais, fortemente influenciado pelos 

padrões de escoamento, podem apresentar dificuldades de estabelecimento em curso de água regularizados. 

Os padrões de escoamento nestes troços regularizados, adquirem uma menor variabilidade ambiental, sendo 

que esta estabilização favorece frequentemente as espécies introduzidas e penaliza as nativas. 

A redução geral de caudal que se irá registar a jusante da barragem, mesmo com a imposição de um RCE, irá 

reduzir o volume de habitat aquático favorecendo um maior aquecimento da água e reduzindo a capacidade 

de diluição dos nutrientes, podendo promover a eutrofização da linha de água.   

Tal como na albufeira, nos invertebrados bentónicos o principal padrão de alteração decorrerá do aumento da 

importância de taxa com cariz mais lêntico e eurobiontes, com a redução correspondente das espécies mais 

reófilas e estenobiontes.  

Os macrófitos poderão também registar alterações, com um aumento das espécies emergentes e a redução 

das estritamente aquáticas; pode ainda ser verificada a colonização excessiva do canal fluvial por macrófitos. 

O fitobentos apresentará modificações em resultado do aumento provável da trofia do sistema.  
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Causas – A intensificação agrícola registada nas áreas dos blocos de rega pode aumentar o input de nutrientes 

e outros químicos para as MA. 

Efeitos - Com a intensificação agrícola da região irá ser registado um incremento do uso e fertilizantes e 

fitofármacos. Esta utilização, sobretudo se mal efetuada, pode aumentar o input de nutrientes para as MA, 

superficiais e subterrâneas, com a consequente degradação do Estado químico e dos elementos físico-química 

de suporte. 

Várias das linhas de água que ocorrem na área de estudo são de carácter intermitente – Tipologia dos Rios do 

Alto Douro de Pequena Dimensão –, já evidenciam uma deterioração da qualidade da água, que se traduz em 

comunidades biológicas – particularmente macroinvertebrados bentónicos – de baixa diversidade e com 

pouco relevância conservacionista, o que a intensificação agrícola pode ainda piorar.  

A nível do elemento macrófitos, a degradação das condições habitacionais (e.g., aumento do transporte sólido 

para os sistemas aquáticos, corte da galeria ribeirinha, erosão margens) assim como das condições físico-

químicas acima identificadas, são refletidas numa degradação da qualidade biológica, que resumidamente se 

traduz na proliferação de taxa mais generalistas, alguns deles correspondendo a espécies exóticas invasoras. 

Relativamente à MA subterrânea, apesar de se poderem verificar ligeiras flutuações no nível 

freático – particularmente na zona da albufeira –, estas não serão expressivas e capazes de gerar 

alterações nos Estados Químico e Quantitativo. Não serão também indutoras da degradação do 

estado ecológico das MA superficiais interligadas com as subterrâneas 

No Quadro 2.15 é ilustrada a evolução previsível da qualidade avaliada com base nos elementos 

biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos de suporte com a implementação do AH da Veiga 

nas MA superficiais. O estado de cada MA superficial foi estabelecido [no PGRH da Região 

Hidrográfica (RH) nº. 3] com base nos elementos biológicos, assim como nos físico-químicos de 

suporte, sendo apenas apresentada a classificação do elemento mais penalizador em cada MA. 

A previsão de evolução feita para as várias MA assume, tal como identificado no Documento de 

Orientação n.º 36: Derrogações dos Objetivos Ambientais nos Termos do Artigo 4.º, n.º 7, que a 
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implementação do AH da Veiga implicará a adoção de todas as medidas de mitigação 

consideradas, bem como das medidas inseridas no PGRH de 3.º ciclo (2022-2027).   
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Quadro 2.15 – Ficha de caraterização da MA superficial e perspetiva de evolução com a implementação do AH Veiga (▼ decréscimo; ▲acréscimo; ▬ 

manutenção). 

MA Situação 
Biológicos Hidromorfológicos Físico-Químicos 

Estado 
químico FP MB M F Fito. Hidrologia Morfologia Continuidade 

Condições 
gerais 

Poluentes 
Especiais 

P
T0

3
D

O
U

0
3

3
7

 Construção e exploração da barragem 

Inicial  Raz   NA       

Após obra (a montante 
da barragem) 

Elementos não aplicáveis na avaliação de 
qualidade de MA lênticas 

▼ 
Elementos não aplicáveis na avaliação 

de qualidade de MA lênticas 
▬ /▼ ▬ ▬ 

Após obra (a jusante da 
barragem) 

*34 ▼ ▼ ▼/▬ NA ▼ ▼ ▼ ▬ /▼ ▬ /▼ ▬ /▼ 

P
T0

3
D

O
U

0
36

0
 Implementação e exploração do perímetro de rega (área equipada) 

Inicial  Bom Bom Bom NA       

Após obra *34 ▲/ ▬ ▲/ ▬ ▲/ ▬ NA ▲/ ▬ ▬ ▬ ▲/ ▬ ▲/ ▬ ▬ 

P
T0

3
D

O
U

0
35

7
 

Inicial  Raz  Raz NA       

Após obra *34 ▲/ ▬ ▲/ ▬ ▲/ ▬ NA ▬ ▬ ▬ ▲/ ▬ ▲/ ▬ ▬ 

Legenda: 

FP – Fauna piscícola MB – Macroinvertebrados bentónicos M – Macrófitos F - Fitobentos 

FITO - Fitoplâncton RAZ - Razoável NA – Não Aplicável 

 

                                                            

34 Tal como referenciado anteriormente neste documento a probabilidade de a fauna piscícola estar presente é muitíssimo baixa, daí não ter sido avaliada. 
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A implantação da barragem da Veiga deverá promover, com elevada probabilidade, o 

decréscimo da qualidade dos elementos biológicos considerados em rios e presentes na ribeira 

de Linhares – macroinvertebrados bentónicos, fitobentos e macrófitos –, em consequência das 

alterações hidromorfológicas geradas pela implantação da barragem.  

Relativamente ao perímetro de rega, a MA PT03DOU0357 não deverá ser impactada, já que 

somente uma fração residual (1%) da bacia de drenagem fica compreendida no interior da área 

de estudo estabelecida no EIA.  

Relativamente à MA PT03DOU0360, embora parte da área a regar fique inserida na sua bacia de 

drenagem, é de perspetivar que as alterações registadas na implantação do regadio, e no seu 

funcionamento, não impliquem reduções no Estado da MA, visto que esta não será regularizada 

pela barragem a construir, mantendo o seu caudal natural. Acresce que a implantação do 

sistema de regadio, e a consequente disponibilização de água para a atividade agrícola, irá 

permitir reduzir a pressão para captação direta de água a partir das linhas de água, que muitas 

vezes se regista na região da Terra Quente transmontana, podendo desta forma contribuir para 

aumentar a disponibilidade de água ao longo da ribeira do Cibio. 

Embora o regadio possa promover a intensificação agrícola, com o consequente aumento na 

utilização de nutrientes e fitofármacos, a prática de técnicas de rega como a rega gota-a-gota 

permitem ajustar de forma mais eficaz a disponibilização dos nutrientes às necessidades das 

plantas, reduzindo assim as perdas para o solo e para as linhas de água.  

Também por esta razão, não se antecipam impactos mensuráveis na MA subterrânea, em 

resultado da lixiviação dos nutrientes utilizados na atividade agrícola (Quadro 2.16). Acresce que 

qualquer efeito que se pudesse verificar seria insignificante no contexto da MA subterrânea, 

pela sua dimensão e pela reduzida influência potencial do AH da Veiga nos níveis de recarga. 

Assim, o Estado Quantitativo da MA subterrânea não será afetado. 

Quadro 2.16 – Ficha de caraterização da MA subterrânea e perspetiva de evolução com a 

implementação do AH da Veiga (▲acréscimo; ▬ manutenção). 

MA Situação Estado quantitativo Estado qualitativo 

A0x1RH3 
Inicial Bom Bom 

Após obra ▬/▲ ▬/▲ 

Em síntese, a informação apresentada prevê a pioria generalizada dos indicadores de qualidade 

na MA afetada diretamente pela construção da barragem da Veiga, mesmo com a 

implementação das medidas de mitigação e das ações previstas no PGRH para a ribeira de 

Linhares. Em contraste, os impactes potenciais do projeto nas MA interferidas pelo regadio, 

resultantes quase exclusivamente das atividades ligadas à prática agrícola, serão em grande 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA 35 
RELATÓRIOS TÉCNICOS. VOLUME 1 – ENQUADRAMENTO DO PROJETO NAS EXCEÇÕES/DERROGAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 4º, N.º 7 DA DQA 

parte mitigáveis. As relações causa efeito, diretas e indiretas, previsíveis para as MA superficiais 

e subterrâneas interferidas são apresentadas, respetivamente, nos Quadro 2.17 e Quadro 2.18. 

Quadro 2.17 – Relações causa-efeito para as MA superficiais. 

Elementos e subelementos da DQA 

Existe a possibilidade de 
existir relação causa 

efeito direto 

Existe a possibilidade de 
existir relação causa 

efeito indireto 

P
T0

3
D

O
U

0
3

3
7
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3
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Elementos hidromorfológicos de suporte 

Regime Hidrológico Sim Não Não Não Não Não 

Condições Morfológicas (largura e profundidade do 
rio, substrato, galeria ribeirinha) 

Sim Não Não Não Não Não 

Continuidade fluvial Sim Não Não Não Não Não 

Elementos físico-químicos gerais e de qualidade química de suporte 

Condições gerais (e.g., condições oxigenação, 
temperatura, salinidade, nutrientes, matéria 
orgânica) 

Sim Não Não Não Incerteza Não 

Poluentes específicos Incerteza Incerteza Não Incerteza Incerteza Não 

Elementos de qualidade biológica 

Fitobentos-diatomáceas Sim Não Não Não Incerteza Não 

Macrófitos Sim Não Não Não Incerteza Não 

Invertebrados bentónicos Sim Não Não Não Incerteza Não 

Fauna piscícola Sim Não Não Não Incerteza Não 

Estado químico 

Substâncias prioritárias Incerteza Incerteza Não Incerteza Incerteza Não 

Substâncias prioritárias perigosas Incerteza Incerteza Não Incerteza Incerteza Não 

Zonas protegidas  

Pode o Estatuto Zona Protegida ser Comprometido? Não N/A N/A Não N/A N/A 

Quadro 2.18 – Relações causa-efeito para a MA subterrânea PTA0x1RH3. 

Elementos e subelementos da DQA 
Existe a possibilidade de 

existir relação causa efeito 
direto 

Existe a possibilidade de 
existir relação causa 

efeito indireto 

Estado Quantitativo Não Não 

Estado Químico Não Não 
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Elementos e subelementos da DQA 
Existe a possibilidade de 

existir relação causa efeito 
direto 

Existe a possibilidade de 
existir relação causa 

efeito indireto 

Zonas protegidas 

Pode o Estatuto Zona Protegida ser Comprometido? Não Não 

2.4  AFETAÇÃO DO AH DA VEIGA SOBRE O ESTADO DAS MA E DAS ZONAS PROTEGIDAS 

Tendo em conta a informação compilada, a avaliação efetuada e a dimensão e Estado atual das 

MA, a resposta à questão “Pode o Projeto do AH da Veiga vir a afetar o estado (ecológico ou 

químico) das MA ou das zonas protegidas que delas dependem?” é apresentada em seguida. 

MA subterrâneas 

A análise realizada não perspetiva alterações do Estado da MA subterrânea PTA0x1RH3 (Maciço 

Indiferenciado da Bacia do Douro), não só face às características do projeto do AH da Veiga, mas 

também pela grande dimensão da MA em causa.  

MA superficiais 

Como está bem documentado, a construção de barragens promove a alteração das condições 

hidromorfológicas das MA onde são inseridas, com a sequente modificação das comunidades 

biológicas e redução do Estado Ecológico das MA superficiais.  

A construção da barragem da Veiga, com a consequente criação de uma nova albufeira, irá gerar, 

independentemente da implementação de medidas de mitigação, uma deterioração, direta e 

indireta, na qualidade de vários elementos, quer hidromorfológicos e físico-químicos de suporte, 

quer biológicos. Esta deterioração ocorrerá mesmo com a aplicação de medidas de mitigação, 

já que alguns dos impactes resultantes das alterações hidromorfológicas, em particular na zona 

que será transformada em sistema lêntico, serão permanentes e não mitigáveis.  

Relativamente à área a beneficiar para regadio, não se perspetivam alterações de estado na 

MA PT03DOU0357, já que apenas uma percentagem residual da sua bacia de drenagem é 

interferida por uma área que inclui um buffer de 200 m às várias infraestruturas do projeto do 

AH da Veiga. 

Ao nível da MA PT03DOU0360, podem existir alguns impactos do regadio, que, contudo, 

deverão ser anulados e/ou mitigados com a aplicação das Medidas de Mitigação consideradas 

no EIA do AH da Veiga, assim como com a implementação dos Programas de Medidas 

estabelecidos no próprio PGRH da RH3 (que vigorará entre 2022 e 2027).   
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Consequentemente, será necessário prosseguir para a segunda etapa relativamente ao projeto 

do AH da Veiga avaliando o seu enquadramento nas condições necessárias à aplicação no n.º 7 

do Artigo 4.º da DQA (Artigos 51º e 52º da Lei da Água) relativamente à ribeira de Linhares, MA 

com o código PT03DOU0337. 
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3 TESTE DE APLICABILIDADE DO N.º 7 DO ARTIGO 4º DA DQA 

3.1 CONSIDERAÇÕES 

Após ser verificado que a nova modificação/alteração é passível de causar 

deterioração/comprometer o bom estado/potencial de uma MA (Capítulo 2) é obrigatório 

realizar um procedimento faseado de verificação, o designado Teste de Aplicabilidade do n.º 7 

do Artigo 4º da DQA.  

Este procedimento serve então para avaliar a possibilidade do AH da Veiga ser autorizado no 

âmbito da aplicação da legislação em vigor sobre proteção de recursos hídricos e, em caso 

afirmativo, em que condições. Tal como enunciado acima, o AH da Veiga é suscetível de alterar 

o Estado de uma MA superficial, pelo que é obrigatório efetuar uma nova análise, mais 

minuciosa, com o intuito de caracterizar, com maior detalhe, os previsíveis efeitos (temporários 

ou permanentes) da intervenção, assim como o seu âmbito (local ou regional).  

Na sequência desta nova avaliação, o AH da Veiga inicialmente estudado poderá ser 

reequacionado e/ou revisto, no sentido de incluir as melhores práticas, soluções técnicas e 

medidas de minimização exequíveis, na tentativa de garantir o cumprimento da DQA. Caso não 

seja possível garantir o cumprimento dos objetivos ambientais, será então necessário verificar 

o cumprimento das condições necessárias ao estabelecimento de uma Derrogação para o 

projeto em causa.   

Nos itens seguintes é apresentada a prova deste exercício. 

3.2 CARATERIZAÇÃO DETALHADA DA MA 

A caraterização geral do AH da Veiga, das MA interferidas, das pressões existentes, Estado atual 

das MA, Objetivos Ambientais e Programa de Medidas do PGRH para as referidas MA já foi 

apresentada no Capítulo 2, sendo considerado suficiente para avaliar o efeito do projeto no 

Estado das MA e, assim, no cumprimento dos objetivos ambientais da DQA.   

De forma complementar é apresentada a informação constante da versão em consulta pública 

do PGRH do Douro (ver Quadro 3.1), que confirma o Estado Razoável da MA da ribeira de 

Linhares, sendo este penalizado por vários elementos físico-químicos de suporte [azoto 

amoniacal (NH4), fosfato (PO4), fósforo total e nitrato] e pelo elemento biológico dos 

macroinvertebrados. Estes resultados insatisfatórios são influenciados sobretudo por poluição 

difusa de origem agrícola e urbana na bacia de drenagem da ribeira de Linhares, sendo de 

registar que o facto de o PGRH só prever alcançar os objetivos ambientais após 2027, evidencia 

a dificuldade em reduzir/eliminar as pressões identificadas atualmente nesta MA.
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Quadro 3.1 – Dados da terceira geração do PGRH do Douro para a MA superficial interferida (versão consulta pública). 

MA 
Estado 

Ecológico 

Estado 

químico 
Programa de Medidas Impactes 

Pressões 

significativas 
Setores 

Parâmetro responsável 

pelo Estado Ecológico 
 

PT03DOU0337 
(ribeira de 
Linhares)   

Razoável Bom 

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

NUTR - 
Poluição por 
nutrientes 

 

2.2 Difusa - 
Agricultura 
2.1 Difusa - 
Drenagem 

urbana 

Agrícola 
Urbano 

Biológico 
(Macroinvertebrados); 
Físico-químico [Azoto 

amoniacal (NH4); 
Fosfato (PO4); Fósforo 

total; Nitrato]. 
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No Quadro 3.2 é apresentada uma avaliação do tipo de impactes previstos, face à sua duração 

(temporário/permanente), magnitude (significativo/insignificante relativamente à dimensão da 

MA) e possibilidade de exercer efeitos cumulativos com as pressões existentes e previstas para 

a MA interferida (PT03DOU0337). 

Quadro 3.2 – Avaliação do tipo de impactes previstos, face à sua duração, magnitude e possibilidade 

de exercer efeitos cumulativos para a MA interferida. 

Elementos e subelementos da DQA 
O efeito será 
temporário 

O efeito será 
insignificante no 
contexto da MA? 

Existem efeitos 
cumulativos? 

Elementos hidromorfológicos de suporte 

Regime Hidrológico Não Não Não 

Condições Morfológicas (largura e 
profundidade do rio, substrato, galeria 
ribeirinha) 

Não Não Não 

Continuidade fluvial Não Não Não 

Elementos físico-químicos gerais e de qualidade química de suporte 

Condições gerais (e.g., condições 
oxigenação, temperatura, salinidade, 
nutrientes, matéria orgânica) 

Não Não Não 

Poluentes específicos N/A N/A Não 

Elementos de qualidade biológica 

Fitobentos-diatomáceas Não Não Não 

Macrófitos Não Não Não 

Invertebrados bentónicos Não Não Não 

Fauna piscícola Não Não Não 

Estado químico 

Substâncias prioritárias N/A N/A Não 

Substâncias prioritárias perigosas N/A N/A Não 

Como se depreende dos elementos constantes do quadro anterior, os impactes no Estado 

Ecológico identificados não serão temporários e não serão insignificantes no contexto da MA 

superficial em avaliação.  

Relativamente a efeitos cumulativos, tendo em conta a ocupação do solo atual na bacia de 

drenagem e outros projetos, existentes ou previstos, com influência potencial no Estado da MA, 

é considerado não existirem impactes cumulativos mensuráveis com os associados ao projeto 

do AH da Veiga.   
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A classificação de estado da zona protegida não será alterada (Quadro 3.3), pois apesar de se 

localizar na bacia de drenagem da MA onde será edificada a barragem, a captação está localizada 

a montante. 

Quadro 3.3 – Interferência com o estado da Zona Protegida. 

O estatuto da Zona Protegida pode ser comprometido? 

Sim Não Talvez 

Não tendo correspondência a nível de delimitação de Zona Protegida, importar referir que no 

EIA foi referenciada presença do Habitat 91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) em alguns troços da ribeira de Linhares. 

Este é um habitat prioritário, enquadrado no subtipo pt1- amiais ripícolas, em que o A. glutinosa 

(amieiro) é a espécie dominante, contando, ainda, com a presença de Crataegus monogyna, F. 

angustifolia, Hedera hibernica, Rubus ulmifolius, Salix atrocinerea e Scrophularia scorodonia.  

Face à caracterização efetuada no Item 2.2.1, incluindo as alternativas de projeto ponderadas e 

as medidas de mitigação propostas, não se considera possível em fase de Estudo prévio 

reequacionar ou rever o projeto em avaliação na tentativa de garantir o cumprimento da DQA 

relativamente à MA em questão. 

Como foi referido, alguns dos impactes associados à presença de uma nova infraestrutura 

transversal numa linha de água não são passíveis de mitigação sem comprometer a operação e 

a justificação da existência da própria estrutura. Estão neste caso os impactes associados à 

transformação de um sistema fluvial num sistema maioritariamente lêntico, em resultado da 

transformação física exercida pela barragem.  

Consequentemente, será necessário verificar o cumprimento das condições necessárias à 

aplicação do Artigo 4.º, n.º 7 da DQA. 

3.3 APLICAÇÃO DO N.º 7 DO ARTIGO 4.º DA DQA 

3.3.1 CONSIDERAÇÕES 

Para avaliar a possibilidade de aplicação da derrogação prevista no n.º 7 do Artigo 4.º da DQA 

ao projeto são de seguida realizadas as seguintes verificações: 

− verificação se todas as medidas exequíveis para mitigar os impactos negativos foram 

consideradas; 

− qual a relação do projeto com os PGRH; 

− ponderação dos interesses - superior interesse público; e 
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− ponderação dos benefícios da alteração vs. os benefícios e as oportunidades perdidas. 

3.3.2 VERIFICAÇÃO DA CONSIDERAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO EXEQUÍVEIS  

Neste item são equacionadas as várias medidas exequíveis, sendo que, além de ações gerais, 

foram utilizadas como base de trabalho as identificadas na tabela – Mitigation Measures 

Library35 – complementar ao Guia nº 37 – Steps for defining and assessing ecological potential 

for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies – da União Europeia.  

As tipologias de medidas de mitigação previstas para o projeto foram antes apresentadas no 

Quadro 2.4, incluindo todas as medidas exequíveis (i.e., tecnicamente viáveis), sem custos 

desproporcionados e compatíveis com o projeto do AH da Veiga, em fase de Estudo Prévio.  

As principais medidas a integrar serão as seguintes: implementação do RCE e do respetivo órgão 

de descarga, monitorização da eficácia do RCE, definição e implementação de boas práticas 

agrícolas (incluindo sistemas de gestão do solo e limitação das culturas a implementar), assim 

como gestão de sedimentos de forma a potenciar a sua circulação ao longo do sistema fluvial.  

O RCE determinado para a barragem da Veiga teve em consideração o funcionamento eco-

hidrológico da ribeira de Linhares. O RCE foi determinado, em fase de Estudo Prévio, de acordo 

com o método do PNA 2002 (método hidrológico), sendo previsível que em Fase de Projeto de 

Execução venha a ser afinado com a aplicação de um segundo nível de Abordagem Hierárquica, 

recorrendo-se ao método do perímetro molhado (método hidráulico).  

Tal como identificado anteriormente (ver Capítulo 2) foi equacionado um sistema de 

transposição piscícola para a barragem a construir, que, contudo, foi descartado pois a utilização 

da ribeira de Linhares pela comunidade ictiofaunística é improvável. Ainda relativamente à 

mitigação do efeito de barreira que a barragem imporá ao transporte de sedimentos da ribeira 

de Linhares, será estabelecido um plano de monitorização do assoreamento da albufeira que 

permitirá a gestão adaptativa dos sedimentos, incluindo a concretização de medidas para a sua 

remoção periódica quando em excesso e/ou, se justificado, o seu transporte para jusante.    

Das restantes medidas de mitigação previstas, importa realçar as relacionadas com a mitigação 

dos impactes da atividade agrícola, nomeadamente as que se focam na redução da poluição 

difusa (e.g., condicionamento das práticas agrícolas e promoção de zonas tampão nas margens 

das linhas de água). 

                                                            

35 Versão de fevereiro de 2020, disponível em Guide - Water Framework Directive - Environment - European Commission 
(europa.eu), e consultado em outubro de 2021. 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
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Algumas das ações de mitigação equacionadas (e.g., abertura regular das comportas de 

descarga) não foram consideradas como exequíveis pois, de algum modo, poderiam reduzir o 

comportamento lêntico da albufeira, inviabilizando consequentemente a capacidade da 

barragem da Veiga promover o armazenamento de água, objetivo principal para a qual está a 

ser projetada. Não obstante, estão contempladas ações para mitigar os impactes indiretos do 

aumento do tempo de residência, nomeadamente em relação à eutrofização do corpo de água, 

tendo sido para o efeito previstas ações (e.g., a criação/proteção de buffers de vegetação 

ribeirinha nas linhas de água afluentes, aumento da eficiência de tratamento na ETAR) para 

reduzir os inputs de nutrientes e de matéria orgânica à albufeira. 

As medidas acima identificadas irão funcionar em sinergia com as ações previstas no PGRH que 

irá vigorar até 2027, sendo de perspetivar que a aplicação conjunta das várias medidas reduza 

algumas das pressões atuais, contribuindo para a melhoria das condições da MA, 

particularmente ao nível dos elementos físico-químicos de suporte, com o intuito final de 

alcançar o Estado/Potencial mais elevado possíveis. 

Por fim, é de assinalar que não existem medidas de mitigação exequíveis, incluindo alterações 

do projeto e de operação do sistema, capazes de reduzir os impactes associados à 

transformação da ribeira num sistema – albufeira – de características maioritariamente 

lênticas36. Assim, mesmo com a aplicação das medidas de mitigação exequíveis, os impactes no 

Estado ecológico identificados continuarão a não serão temporários e a não ser insignificantes 

no contexto da MA, tornando-se assim necessário prosseguir na verificação da aplicabilidade de 

uma derrogação ao abrigo do n.º 7 do Artigo 4º da DQA. 

3.3.3 RELAÇÃO DO PROJETO COM O PGRH 

O PGRH em vigor, que corresponde ao do segundo ciclo de planeamento (2016-2021), foi 

aprovado pelo Aprovado pela 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), identifica alguns regadios em equação na Região Hidrográfica nº 3, embora o AH da 

Veiga não tenha sido incluído.  

No terceiro ciclo do PGRH, em consulta pública até 31 de outubro de 2022, está identificado o 

AH da Veiga como um (ver páginas 76 e 77) dos principais investimentos estruturantes da 

Parte 4 - Cenários Prospetivos. Neste mesmo documento é efetuada uma análise crítica do 

referido projeto hidroagrícola onde como ponto positivo é referido: “Aumentar a capacidade de 

armazenamento o de água, mas sem resiliência atendendo ao volume armazenado e ao regime 

hidrológico da massa de água onde se localiza”. Do ponto de vista negativo foram identificados 

                                                            

36 O que aliás deverá justificar a transformação da MA natural numa MAFM. 
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os seguintes itens: i) “Alterar fisicamente e de modo permanente a massa de água”; ii) “Diminuir 

a conetividade fluvial através de criação de obstáculo”; e iii) “Aumentar os volumes captados”. 

Um dos principais objetivos da consideração de novos projetos nos PGRH é o de permitir a 

participação pública, no âmbito do processo de planeamento de recursos hídricos, nos 

processos de decisão. Deve por isso ser tido em consideração que o projeto do AH da Veiga irá 

ser sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental onde o processo de consulta pública está 

também instituído e será obrigatoriamente efetuado. Nessa fase será possível que a sociedade 

civil, incluindo a residente na zona interferida pelo projeto, manifeste a sua opinião 

relativamente ao desenvolvimento agrícola previsto. 

Pode ainda ser referido que o desenvolvimento do projeto contou com a participação ativa das 

associações de agricultores da região, da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesias. Para a 

definição da área de rega foi realizada uma consulta pública (nos dias 13 e 14 de maio de 2021) 

de modo a aferir o interesse dos proprietários envolvidos no futuro regadio.  

Importa salientar que, na apresentação pública do Plano Estratégico do Regadio do Município 

de Carrazeda de Ansiães (agosto de 2018), existiu um bom acolhimento das soluções propostas 

por parte dos agricultores, dado que enfrentam severas restrições hídricas na região. 

3.3.4 SUPERIOR INTERESSE PÚBLICO E PONDERAÇÃO DE INTERESSES 

De acordo com a alínea c) do n.º 7 do Artigo 4º da DQA terá de ser avaliado se as 

modificações/alterações resultantes do projeto em apreço são de superior interesse público 

e/ou se os benefícios para o ambiente e para a sociedade decorrentes da concretização dos 

objetivos ambientais estabelecidos na DQA são superados pelos benefícios das novas 

modificações/alterações para a saúde humana, segurança ou desenvolvimento sustentável. 

Como foi referido, o contexto de despovoamento e desertificação é uma realidade no concelho 

de Carrazeda de Ansiães, assim como na maior parte da fração interior do continente português. 

Tendo ainda em conta que o referido Concelho é predominantemente agrícola37, os projetos 

com aderência à realidade física e socioeconómica de Carrazeda de Ansiães que visem inverter 

esta dinâmica deverão estar associados à atividade primária. O projeto do AH da Veiga visa o 

desenvolvimento do regadio, sendo enquadrado em vários planos e estratégias relacionadas 

com a promoção da agricultura e o desenvolvimento socioeconómico dos territórios de baixa 

densidade. 

Pelas suas características, a criação da reserva da barragem da Veiga será preponderante para 

a implementação de técnicas agrícolas enquadradas na Agenda da Inovação para a Agricultura 

                                                            

37 Diagnóstico Social de Carrazeda de Ansiães 2019. Conselho Local de Ação Social de Carrazeda de Ansiães. 
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2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, que 

visa enquadrar o contributo que uma agricultura mais inovadora, eficiente e sustentável pode 

ter na promoção do bem-estar e da sustentabilidade da sociedade portuguesa. Esta Agenda está 

alinhada com as prioridades estabelecidas em Portugal relativamente ao esbatimento das 

desigualdades e à alteração da nossa estrutura demográfica, mas inclui também com relevo a 

adaptação às alterações climáticas.  

Mais especificamente, o projeto do AH da Veiga poderá ser enquadrado nas seguintes iniciativas 

da Agenda: 

− Adaptação às alterações climáticas: que é da maior importância no setor agrícola e 

pecuário, tendo em conta os atuais impactes e os que são esperados no futuro, bem 

como a necessidade de se atuar já, de forma a adaptar a produção agrícola à gestão 

mais eficiente dos recursos solo e água; e 

− Territórios sustentáveis: que pretende consolidar a utilização sustentável dos recursos 

naturais, nomeadamente do solo e da água. 

A atual versão da Política Agrícola Comum (PAC) é uma peça central no processo de construção 

europeia, como os necessários incentivos para a transição para modos de produção agrícola 

mais sustentáveis, limitando estímulos que conduzam ao aumento das pressões sobre os 

recursos hídricos. Neste instrumento está vertida a preocupação de potenciar a gestão da água 

e aumentar a eficiência do uso de recursos na agricultura, de forma a conseguir e desenvolver 

sistemas agrícolas resilientes para amortecer os impactes das alterações climáticas na produção 

agrícola e nos meios de subsistência dos agricultores, e dos seus impactes nos ecossistemas 

aquáticos em geral. A implementação do AH da Veiga com todas as suas medidas de mitigação 

de impactes certamente ficará enquadrada neste instrumento de Política Comunitária. 

Assim, o AH da Veiga tem um interesse global (público) para toda a região, ao visar a promoção 

da atividade agrícola e o desenvolvimento socioeconómico associado. De acordo com os dados 

do Recenseamento Agrícola – dados compilados em 2009 e 2019 –, a evolução da agricultura na 

última década dá-se precisamente pelo aumento da área cultivada de frutos frescos, tendo a 

macieira um papel muito relevante na economia do concelho, com um aumento de mais de 50% 

da área plantada. 

Para sustentar a importância da agricultura na socio-economia do concelho de Carrazeda de 

Ansiães, importa referir que os montantes dos pagamentos recebidos ao abrigo dos programas 

PDR2020, Pedido único, VITIS e outros pagamentos superaram, em 2021, os 5 milhões de euros, 

de acordo com dados disponibilizados pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN). 
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Importa acrescentar que tem vindo a ser efetuados investimentos significativos nos pomares de 

macieira, nomeadamente em novos pomares regados com sistema de rega gota-a-gota, que 

contudo têm sido regados38 a partir de pequenas charcas construídas junto à ribeira ou de 

bombagens diretas a partir desta, o que faz com que a garantia de água seja muito reduzida. 

Como referido no Item 2.2.1, o projeto permitirá a criação de emprego, estando prevista a 

criação de mais de 30 UTA considerando apenas o emprego adicional direto criado no setor 

agrícola com a introdução do regadio.  

A Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica (ENAB) e o Plano de Ação para a produção e 

promoção de produtos agrícolas e géneros alimentícios biológicos foram aprovados pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/2017, de 27 de julho, podendo vir a ter relevância 

face ao tipo de exploração que ocorre nesta região. É importante realçar a importância e o papel 

da agricultura biológica no âmbito do seu contributo para a descarbonização e promoção da 

economia circular, já que promove a regeneração do ciclo de nutrientes, gestão eficiente da 

água e reabilitação dos solos, em detrimento do uso de fertilizantes e pesticidas de base mineral. 

Espera-se que a implementação do projeto permita uma implementação mais fácil e célere de 

boas práticas agrícolas que contribuam para os objetivos do Green Deal, permitindo 

simultaneamente aumentar a resiliência da atividade agrícola às alterações climáticas. Em 

particular, considera-se que a organização dos agricultores beneficiados pelo novo perímetro de 

rega que o projeto irá promover, poderá ser o motor de transformação das práticas agrícolas na 

região, através do uso mais eficiente e racional dos recursos (água, solo, nutrientes), 

contribuindo ainda para a consecução dos objetivos da estratégia Farm to Fork39, que prevê para 

a agricultura europeia: 

− Reduzir em 50% o uso e o risco associado à utilização de pesticidas e reduzir em 50% o 

uso dos pesticidas mais perigoso até 2030; 

− Reduzir, no mínimo em 50%, a poluição difusa (nutrientes) assegurando em simultâneo 

a não deterioração do solo fértil; e 

− Reduzir em 50% as vendas de antibióticos usados nas explorações pecuárias e aquícolas 

até 2030. 

O aumento dos níveis de escassez de água terá fortes impactes no setor agrícola. Nesse 

contexto, a adaptação da atividade é, e continuará a ser, no futuro um grande desafio.  A nova 

Estratégia para a adaptação às alterações climáticas da União Europeia destaca a importância 

da disponibilidade de água doce de uma forma sustentável, como fundamental para a resiliência 

climática propondo que é essencial, nomeadamente, garantir o uso sustentável e resiliente aos 

                                                            

38 Importa referir que cerca de 30 % da área a equipar atualmente já é regada. 
39 Quem em português é vulgarmente designada como estratégia de Prado ao Prato 
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efeitos das alterações do clima, promovendo uma gestão da água eficiente e racional em todos 

os setores, melhorando a articulação e convergência dos planos setoriais com os PGRH e 

promovendo um licenciamento eficaz, considerando as disponibilidades, existentes e futuras, e 

os objetivos da DQA.  

Como efeitos indiretos podem ser mencionadas as repercussões intersectoriais resultantes dos 

acréscimos esperados na procura de fatores intermédios de produção agrícola (fertilizantes, 

fitofármacos, sementes) gerados pelo AH da Veiga, que terão um crescimento decorrente das 

alterações de ocupação cultural previstas. Acresce ainda a capacidade para desenvolvimento de 

serviços diversos relacionados com a atividade agrícola, como as empresas de prestação de 

serviços, vendas e reparações de equipamentos, instalação de sistemas de rega, consultoria, 

entre outros. 

No Quadro 3.4 são descritos os serviços dos ecossistemas40 aquáticos e ribeirinhos da ribeira de 

Linhares, com e sem a implementação do projeto de regadio. Importa referir que alguns dos 

possíveis serviços dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos não foram identificados na ribeira de 

Linhares. 

Quadro 3.4 – Serviços (provisão, regulação e culturais/recreio) associados aos sistemas aquáticos 

existentes, sem o projeto e com a sua implementação41.  

Tipo de serviço Sem projeto Com projeto 

P
ro

vi
sã

o
 

Alimento (peixe) 
Pesca desportiva 

Pouco provável face à 
improbabilidade de vida 

piscícola 
Existirá 

Aquicultura Não existe Improvável 

Produtos vegetais 

Plantas ribeirinhas (e.g. 
para cestaria. Ervas 

aromáticas e 
medicinais) 

Poderá existir Poderá existir 

Recursos hídricos 

Abastecimento público Existe Existirá 

Irrigação 
Existente (através de 

captações diretas) 

Existirá através do 
fornecimento de água 

do projeto 

Abastecimento 
industrial 

Inexistente Improvável 

Produção hidroelétrica Inexistente Improvável 

Sedimento 
(desassoreamentos) 

Poderá existir Poderá existir 

                                                            

40 Os serviços do ecossistema são os bens e serviços fornecidos pelos ecossistemas que mantêm e melhoram o bem-estar 
humano. Embora esta estrutura seja inerentemente antropocêntrica, ligando explicitamente os processos do ecossistema ao 
bem-estar humano, facilita a avaliação conjunta e os processos de tomada de decisão de projetos com capacidade de 
transformar os sistemas. 
41 As cores pretendem representar o sentido do serviço: serviços favoráveis ou relevantes (verde), serviços razoáveis ou com 
relevância média (amarelo) e serviços desfavoráveis ou sem relevância (laranja) 
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Tipo de serviço Sem projeto Com projeto 
R

e
gu

la
çã

o
 

Clima Regulação climática Pouco relevante Pouco relevante 

Doenças 
Parasitas e 

fitoplâncton tóxicos 
Pouco relevante 

Com a proliferação de 
fitoplâncton será mais 

provável 

Espécies invasoras 
dulçaquícolas 

Presença e propagação 
de taxa invasores 

Pouco relevantes 

Poderão existirão e 
terão capacidade de 

progressão, em 
particular na albufeira 

Recursos hídricos Caudal natural do rio 
Existe, embora alterado 

pelas captações 
existentes 

Não existirá, sendo 
particularmente 

alterado na albufeira 

Capacidade de 
depuração 

Remoção natural de 
poluentes 

Existe 

Continuará a existir, 
embora decresça no 

trecho da MA a jusante 
da barragem 

Controlo de 
situações extremas 
(secas e cheias) 

Redução dos efeitos de 
cheias e de secas 

Pouco relevante face à 
dimensão e 

características 
fisiográficas da bacia de 

drenagem 

A regularização 
aumentará a resiliência 

da agricultura às 
situações de seca 

Controle da erosão 
Estabilização das 

margens 
Existe 

Continuará a existir, 
embora possa 

decrescer nas margens 
da albufeira 

Combate a incêndios 
rurais 

Pontos de água 
Existem (pouco e de 
pequena dimensão) 

A albufeira passará a 
ser uma área que 

poderá ser utilizada 
pelos meios aéreos 

C
u

lt
u

ra
is

/r
e

cr
e

io
 

Valores de 
conservação 

Habitas e espécies 
nativas 

Existem 
A sua expressão 
decrescerá, em 

particular na albufeira 

Espécies ameaçadas 
Existem42 (excluindo 

peixes) 
Continuarão a existir 

Paisagens protegidas – – 

Valores educativos 
Locais de interesse 

patrimonial 
– – 

Valores estéticos Beleza percetível 
Variável consoante o 

recetor 
Variável consoante o 

recetor 

Valores espirituais 
Ligação a práticas 

religiosas 
– – 

Valores recreativos 

Pesca desportiva Não existe 
Existirá com maior 

expressão (na 
albufeira) 

Navegação Não existe 
Poderá existir (na 

albufeira) 

Cinegética Pode existir Poderá existir 

                                                            

42 Como espécies com presença confirmada podem ser referenciados o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) e o 
morcego de peluche (Miniopterus schreibersii), que apresentam o Grau de Ameaça de Vulnerável, de acordo com o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal.  
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Tipo de serviço Sem projeto Com projeto 

Desportos náuticos Pode existir Poderá existir 

Caminhadas Pode existir Poderá existir 

Locais para piquenique Pode existir Poderá existir 

Como é característico deste tipo de projetos, vários dos serviços fornecidos pelo ecossistema 

aquático decrescerão com a implementação do regadio, enquanto outros aumentarão. 

Relativamente à produção de alimento (peixes), a improbabilidade de presença piscícola regular 

torna este serviço inexistente na ribeira de Linhares. Em contraste, a muito provável ocorrência 

de peixes, introduzidos na futura albufeira, tornarão este serviço possível. Não obstante, a 

captura desportiva de peixes de água doce como fonte de alimento é uma prática cada vez 

menos frequente em Portugal. 

Relativamente à provisão de recursos hídricos, ela existe atualmente para abastecimento 

público, com captação a montante da área do projeto, e continuará a existir após 

implementação do projeto de regadio. Embora exista já hoje provisão de água para rega através 

de várias captações diretas, a existência da albufeira irá permitir aumentar significativamente a 

disponibilidade de água para o efeito, alargando também a sua abrangência espacial a áreas que 

atualmente se encontram distantes da linha de água e, assim, sem possibilidade de captar água. 

A transformação do sistema aquático irá alterar vários serviços de regulação associados à 

manutenção do regime natural de caudais, tornando mais provável o estabelecimento de 

espécies exóticas dulçaquícolas e a proliferação de algas, e reduzindo a capacidade de 

depuração da linha de água. Os serviços de regulação serão mesmo os mais afetados pelo 

projeto, embora a sua implementação permita aumentar a resiliência da atividade agrícola às 

situações de seca. 

Por fim, relativamente aos valores culturais e de recreio, os valores de conservação decrescerão 

face à redução da área do Habitat 91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), enquanto alguns valores de recreio 

aumentarão em resultado de atividades lúdicas que poderão passar a ser praticadas na albufeira 

da Veiga.  

Embora com a informação disponível não seja possível quantificar os serviços identificados para 

as situações com e sem projeto, de forma a comparar os benefícios obtidos através dos objetivos 

ambientais estabelecidos na DQA com os resultantes da implantação do AH da Veiga, a análise 

efetuada permite afirmar que as valências agrícolas e, assim, socioeconómicas do projeto, 

enquanto atividade de desenvolvimento sustentável, são relevantes face aos benefícios para o 
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ambiente e para a sociedade ligados aos objetivos ambientais da DQA na MA em causa. Esta 

afirmação é sustentada, em particular:  

− nas valências ambientais moderadas presentes na ribeira de Linhares (inexistência de 

vida piscícola permanente, presença residual do Habitat 91E0*),  

− na não afetação da captação para abastecimento público existente, e  

− nas valências socioeconómicas associadas ao desenvolvimento da atividade agrícola no 

Município de Carrazeda de Ansiães. 

Importa ainda referir que referir que o projeto cumpre várias funções de serviço público, 

nomeadamente:  

− reforça a coesão social do território, através da geração de postos de trabalho e da 

promoção da fixação de população residente – nomeadamente de jovens – que se 

espera venha a funcionar, ela própria, como fator de desenvolvimento, através do 

combate à redução demográfica que é esperada para a região, assim como a perda de 

procura de bens e serviços a ela associada;  

− cria condições para a produção alimentar em maior quantidade, contribuindo para o 

combate à forte pressão que o aumento da população mundial deverá criar sobre toda 

a produção alimentar, em Portugal e no Mundo;  

− fomenta a produção regional, reduzindo a pegada de carbono e os encargos energéticos 

associados à sua conservação e transporte, para além da valorização da produção 

económica do produto agrícola nacional; 

− reforça as disponibilidades hídricas de índole diversa (e.g., ponto de água para combate 

a incêndios43, abastecimento público44), combatendo consequentemente os problemas 

de escassez que se estão a verificar em algumas regiões de Portugal, e que se esperam 

venham a incrementar no futuro, decorrente das alterações climáticas; 

− decresce o risco de incêndio, associado indiretamente à desertificação e o abandono 

agrícola, pois o fomento de projetos que possibilitem a fixação de populações e o 

desenvolvimento de áreas agrícolas, concorrem para proteger valores fundamentais 

para as comunidades locais, e para a sociedade em geral; 

3.3.5 EXISTE UMA OPÇÃO AMBIENTAL MELHOR DO PONTO DE VISTA TÉCNICO E ECONÓMICO? 

De acordo com o Artigo 4º, n.º 7, alínea d) da DQA, terá de ser avaliado se os objetivos benéficos 

das modificações/alterações sobre a MA não podem, por exequibilidade técnica e/ou custos 

                                                            

43 A integrar na Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 
44 Em Carrazeda de Ansiães também se têm verificado problemas de abastecimento de água, pelo que a albufeira da Veiga 
pode, no futuro, vir a constituir-se como uma fonte adicional de abastecimento, caso a albufeira da Fonte Longa não tenha 
disponibilidade para garantir o abastecimento às populações em períodos de seca extrema. 
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desproporcionados, ser alcançados por outros meios que constituam uma opção ambiental 

significativamente melhor.  

Como referido no Item 2.2.1 foram estudadas algumas alternativas capazes de assegurar o 

abastecimento da área a beneficiar com regadio sem afetação da MA da ribeira de Linhares, 

incluindo:  

− bombagem a partir do rio Douro; 

− reutilização de águas residuais domésticas tratadas; e  

− captação de águas subterrâneas.  

Estas alternativas revelaram-se inviáveis do ponto de vista técnico e/ou económico (ver 

Quadro 3.2), pelo que somente a solução que enquadra o projeto do AH da Veiga prosseguiu na 

sua avaliação.  

3.4 CONCLUSÃO DA APLICABILIDADE 

Pelo explicitado acima, o resultado do teste de aplicabilidade do n.º 7 do Artigo 4º da DQA atesta 

que os benefícios obtidos com a implementação do AH da Veiga serão compensados pelos 

benefícios das novas modificações/alterações para o desenvolvimento sustentável, pela 

promoção da atividade agrícola e o desenvolvimento socioeconómico associado. Por outro lado, 

importa destacar que não foi identificada uma opção ambiental melhor do ponto de vista 

técnico-económico que possibilite obter os benefícios identificados para o projeto do AH da 

Veiga.   
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4 AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES  

4.1 CONSIDERAÇÕES 

Depois de cumprida a avaliação antecedente – n.º 7 do Artigo 4.º da DQA –, é adicionalmente 

necessário verificar o cumprimento dos pressupostos considerados no n.º 8 e n.º 9 do Artigo 4.º 

da DQA. Tal verificação é apresenta nos itens seguintes. 

4.1 N.º 8 DO ARTIGO 4º 

4.1.1 PRESSUPOSTOS 

Além do n.º 7 do Artigo 4º, o licenciamento de um novo projeto terá de cumprir 

cumulativamente o n.º 8 do mesmo Artigo, que refere “os Estados-Membros terão também de 

assegurar de que essa aplicação não compromete o cumprimento dos objetivos da presente 

Diretiva noutras MA pertencentes à mesma região hidrográfica e não colide com a execução da 

restante legislação comunitária no domínio do ambiente”. 

No que respeita à legislação comunitária no domínio do ambiente, deverá, nomeadamente, ser 

considerada a legislação de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (Diretiva nº 2011/92/EU, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que foi alterada pela Diretiva 

nº 2014/52/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014) – assim como a 

relacionada com a conservação da natureza, nomeadamente as Diretiva n.º 79/409/CEE, do 

Conselho, de 2 de abril de 1979 (relativa à conservação das aves selvagens) e Diretiva n.º 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992 (relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens). 

4.1.2 VERIFICAÇÃO 

Outras MA inseridas na bacia hidrográfica do rio Douro 

As caraterísticas do projeto do AH da Veiga – em particular a barragem da Veiga –, conjugadas 

com as Medidas de Minimização acima identificadas e as ações propostas no Programa de 

Medidas do PGRH da RH3 para o período 2022-2027, suportam a avaliação dos eventuais 

impactes do projeto em estudo nos objetivos ambientais das MA situadas a jusante das 

interferidas pelo AH da Veiga. 
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A ribeira de Linhares não apresenta MA a montante45, pelo que as alterações 

hidrológicas/ambientais que o projeto implica só poderiam ter influência na MA de jusante, que 

é a albufeira da Régua, MA com código PT03DOU0365 (Figura 4.1).  

 
Figura 4.1 – Enquadramento da AH da Veiga com a tipologia de MA. 

Contudo, a dimensão da bacia de drenagem da ribeira de Linhares – 45 km2 – face à dimensão 

de alguns dos principais afluentes à bacia própria da albufeira da Régua – e.g., Tua (3814 km2), 

Távora (536 km2), Pinhão (277 km2) e Torto (218 km2) – conjugada com as caraterísticas do 

projeto em apreço, torna o eventual impacte do AH da Veiga residual, não colocando em causa 

o Potencial ecológico da referida MA lêntica, assim como a perspetiva de evolução contida no 

PGRH 2022-2027. 

Por fim, importa referir que a MA correspondente à albufeira da Régua apresentou classificações 

de Potencial Ecológico inferior a Bom (Razoável), sendo penalizada pelo elemento biológico 

fitoplâncton (Quadro 4.1). O estado atual (2022) da albufeira da Régua reflete as diversas 

pressões a que se encontra submetida, de que relevam as pressões hidromorfológica e urbana, 

associada aos centros urbanos existentes junto à barragem.  

 

 

                                                            

45 A DQA só considera MA com bacias de drenagem iguais ou superiores a 10 km2. 
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Quadro 4.1 – Caraterização da MA da albufeira da Régua na segunda (adaptado de APA, 201626) 

e terceira46 geração dos PGRH.  

PGRH 
Potencial 
Ecológico 

Parâmetro 
Responsável 

Estado 
Químico 

Impactes Pressões 
Objetivo 

Ambiental  

2
ª 

ge
ra

çã
o

 

(2
0

1
6

) 

Razoável 
Fitoplâncton: 

Oxigénio 
dissolvido 

Bom - 
Agrícola; 
Pecuária. 

2027 

3
ª 

ge
ra

çã
o

 4
6
 

(2
0

2
2

) 

Razoável Fitoplâncton Bom 

ORGA - Poluição 
Orgânica;  

ATMO - Alteração 
de habitats devido 

a modificações 
morfológicas; 

2.1 Difusa – Drenagem 
urbana;  

4.2.1 Barragens, açudes e 
comportas - Hidroelétrica 

2027 

Restante legislação comunitária no domínio do ambiente  

O desenvolvimento do AH da Veiga, em conjunto com a implementação das medidas de 

minimização acima identificadas, assegurará a viabilidade técnica e económica do projeto, 

garantindo simultaneamente que a proteção fornecida pela legislação comunitária existente na 

região de intervenção se mantenha, nomeadamente a referente à conservação da natureza 

(e.g., Diretiva Aves e Diretiva Habitats) e à captação de água para consumo humano. 

Deve, por fim, ser referido que a garantia do cumprimento da restante legislação comunitária 

no domínio do ambiente será comprovada adicionalmente no decurso da elaboração do EIA47 

do projeto – em fase de Estudo Prévio –, que será seguido pela execução do correspondente 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). Desta forma, o 

cumprimento do n.º 8 do Artigo 4.º da DQA será validado com a emissão, primeiro, de uma 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), seguida pela emissão de uma Declaração de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) 

4.2 N.º 9 DO ARTIGO 4.º  

4.2.1 PRESSUPOSTOS 

Além do n.º 7 do Artigo 4º da DQA, o licenciamento de um novo projeto terá de considerar 

cumulativamente o cumprimento do n.º 9 do mesmo Artigo, que refere “Devem ser tomadas 

medidas para assegurar que a aplicação das novas disposições, incluindo o disposto no n.º 7, 

                                                            

46 Dados obtidos a partir da documentação disponível para Consulta Pública. 
47 Cujo contexto legal se encontra estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei nº 37/2017, de 2 de junho, e 
finalmente pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro.  
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garanta um nível de proteção pelo menos equivalente ao da legislação comunitária existente”, 

o que se verifica no item seguinte. 

4.2.2 VERIFICAÇÃO 

As caraterísticas do projeto do AH da Veiga, conjugadas com as Medidas de Minimização 

previstas e as ações propostas no Programa de Medidas do PGRH para RH3, permitem 

considerar que a implementação do projeto do AH da Veiga irá garantir na MA, para a qual a 

Derrogação será solicitada, a manutenção do nível de proteção da MA conferido pela restante 

legislação comunitária e nacional em vigor na bacia hidrográfica respetiva. Em particular são 

identificados os seguintes diplomas legais: 

− Diretiva das águas residuais urbanas (Diretiva 91/271/EEC, do Conselho, de 21 de maio 

de 1991); 

− Diretiva relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 

agrícola (Diretiva 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro de 1991);  

− Diretiva das águas balneares (Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de fevereiro de 2006); 

− Diretiva relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração 

(Diretiva 2006/118/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 

2006); 

− Diretiva gestão risco de inundações (Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de outubro de 2007); 

− Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (Diretiva 2008/56/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de junho de 2008);  

− Diretiva relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água 

(Diretiva 2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 

2008); 

− Diretiva das substâncias prioritárias (Diretiva 2008/105/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 16 de dezembro de 2008);  

− e a reformulação da Diretiva relativa à qualidade da água destinada ao consumo 

humano (Diretiva 2020/218448), do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 

dezembro de 2020.

                                                            

48 Ainda não transposta para o regime jurídico português. 
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5 CONCLUSÃO 

A criação de condições de sustentabilidade através de uma nova área de regadio associada ao 

AH da Veiga, com a implementação de uma agricultura sustentável e uma gestão eficiente dos 

diferentes recursos (e.g., água, solo, energia), contribuirá para a promoção da coesão social do 

território rural, sendo também decisiva para inverter a tendência de desertificação em Trás-os-

Montes. O projeto em apreço será também essencial para promover o reforço da segurança 

alimentar e relançar uma nova dinâmica económica, criando as bases para um futuro melhor 

desta região do interior norte de Portugal. 

Face ao exposto ao longo do presente documento é possível concluir que o AH da Veiga, mais 

concretamente a barragem da Veiga, irá gerar alterações hidromorfológicas permanentes e não 

mitigáveis que, de acordo com a avaliação do enquadramento na DQA, suscita obrigatoriamente 

um Pedido de Derrogação do Estado para a MA em causa.  

As medidas de mitigação associadas ao AH da Veiga consideradas exequíveis foram ponderadas, 

em fase de Estudo Prévio, de forma a conciliar o desenvolvimento do projeto com o 

cumprimento da legislação europeia e nacional, especificamente associada aos recursos hídricos 

e, do ponto de vista mais geral, a nível ambiental. Estas medidas, identificadas ao longo do 

presente documento, serão pormenorizadas em fases seguintes do procedimento de AIA, 

acompanhando o desenvolvimento do Projeto de Execução.  

Face às lacunas que possam subsistir sobre a eficácia de algumas das medidas de mitigação 

identificadas (e.g. valores do RCE), será necessário assegurar uma gestão adaptativa das ações 

propostas, guiada pelos resultados dos programas de monitorização a implementar. Acresce 

referir que caso alguma medida de mitigação não possa ser concretizada em fase de Projeto de 

Execução, terá de ser substituída por outra com resultados similares, no sentido de preservar as 

condições que suportam a Derrogação dos objetivos ambientais, de acordo com os nºs 7, 8 e 9 

do Artigo 4º da DQA 

A conjugação das medidas de mitigação do projeto e as incluídas no programa de medidas do 

PGRH deverão, pelo menos, assegurar49 o Estado Ecológico atual (Razoável) no troço da MA da 

ribeira de Linhares que se situará a jusante da barragem, embora com eventual melhoria dos 

parâmetros físico-químicos de suporte (azoto amoniacal, fosfato, fósforo total e nitrato) 

atualmente abaixo dos limiares de Bom Estado. Na futura MA lêntica a criar, pelo seu 

enquadramento na rede hídrica e pela proporção reduzida de áreas agrícolas na sua bacia de 

                                                            

49 Sendo possível que a Autoridade Nacional da Água venha a estabelecer uma MAFM a jusante da barragem da Veiga, e aí a 
avaliação de qualidade passara ser efetuada a nível do Potencial Ecológico.   
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drenagem, será também previsível que a concentração dos parâmetros físico-químicos de 

suporte se mantenham nos limiares do Bom Potencial Ecológico.  

O teste de Aplicabilidade do Artigo 4º, n.º 7 da DQA indicia que os benefícios de interesse público 

associados à implementação do AH da Veiga se sobrepõem à deterioração da MA da ribeira de 

Linhares onde a barragem se irá localizar, não existindo uma opção ambiental melhor do ponto 

de vista técnico e económico, face aos objetivos estabelecidos para o projeto em apreço.   

O teste de Aplicabilidade do n.º 8 do Artigo 4.º da DQA comprova que esta Derrogação não irá 

interferir com o cumprimento dos objetivos ambientais em outras MA integrantes da bacia 

hidrográfica do rio Douro, nem com os objetivos de áreas designadas ao abrigo de outras 

Diretivas (e.g. Aves e Habitats). Importa referir adicionalmente que o projeto do AH da Veiga, 

será objeto de Procedimento Formal de AIA, em cumprimento da legislação específica. 

A aferição do teste de aplicabilidade do n.º 9 do Artigo 4.º da DQA revela que será assegurado 

um nível de proteção equivalente ao previsto na legislação comunitária existente, assegurando 

desta forma o cumprimento dos documentos legislativos aplicáveis, quer nacionais quer 

internacionais. 

Por fim, caso o AH da Veiga venha a ser aprovado e contruído, será imprescindível que ao longo 

do seu desenvolvimento – Fases de Construção e Exploração – seja monitorizado, 

nomeadamente em relação aos recursos hídricos e componente ecológica (comunidades 

florísticas, faunísticas e habitats), de forma a avaliar a efetividade das medidas de mitigação 

adotadas e, se necessário, implementar ações adicionais no âmbito de uma gestão adaptativa.   

  


