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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento constitui o Volume 2 – Avaliação de Impactes no Alto Douro Vinhateiro, 

integrado no Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da 

Veiga, e apresenta um ANEXO 01 correspondente à tradução deste documento para inglês. 
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1 METODOLOGIA 

1.1 CONSIDERAÇÕES 

O projeto interfere marginalmente com o ADV e desenvolve-se parcialmente na ZEP deste 

Património. Assim, o presente relatório segue – com as necessárias adaptações ao caso em 

concreto – a abordagem metodológica explanada no documento ICOMOS – Orientações para a 

Avaliação de Impactes em Bens Culturais Património Mundial. Uma publicação do Conselho 

Internacional dos Monumentos e Sítios. Janeiro de 2011. Versão em Língua Portuguesa – 

março de 2018. 

1.2 FONTES DE INFORMAÇÃO 

As fontes de informação utilizadas incluíram o trabalho de campo realizado na área de estudo 

pela equipa responsável pelo EIA do Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, 

designadamente quanto aos fatores ambientais: 

− Paisagem; 

− Património Cultural; 

− Usos do Solo; 

− Recursos Hídricos; 

− Ecologia. 

Utilizaram-se, ainda, dados e outras informações constantes em um conjunto de documentos 

elencados na 
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Bibliografia deste Relatório, bem como em diversas Notas de Rodapé presentes ao longo deste 

documento e que remetem para os sítios da internet visitados e que fornecem informações 

utilizadas. 

1.3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tal como referenciado nas Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens Culturais 

Património Mundial. Uma publicação do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, “os 

efeitos dos projetos ou de outras alterações nos atributos do património cultural podem ser 

adversos ou benéficos. Devem ser identificadas todas as alterações em todos os atributos, 

especialmente naqueles que conferem ao bem o seu VUE, sobre o qual estas Orientações se 

focam. Importa, também, identificar a amplitude ou a profundidade duma determinada 

modificação ou impacte sobre um atributo específico – dado que esta combinação é o que define 

a relevância do impacte, também designada “significado de efeito””. 

Assim, e ainda de acordo com as orientações do ICOMOS, “a magnitude ou a profundidade de 

impactes ou alterações podem ser avaliadas tendo em consideração os seus efeitos diretos ou 

indiretos e se são temporários ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis. 

Deve também ser considerado o efeito cumulativo de diferentes impactes. A magnitude ou 

profundidade dos impactes pode ser classificada, independentemente valor do componente, 

como: 

− Sem alteração 

− Alteração negligenciável 

− Alteração menor 

− Alteração moderada 

− Alteração relevante” 

Ainda de acordo com a mesma publicação, “o significado do efeito da alteração – i.e. o impacte 

global – num atributo é resultante da importância do atributo e da magnitude da alteração. Isto 

pode ser resumido para cada atributo descrito utilizando os descritores seguintes. Como as 

alterações ou os impactes podem ser adversos ou benéficos, há uma escala de nove pontos, 

tendo o “neutro” como o seu ponto central: 

− Muito benéfico 

− Moderadamente benéfico 

− Pouco benéfico 

− Negligenciavelmente benéfico 

− Neutro 
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− Negligenciavelmente adverso 

− Pouco adverso 

− Moderadamente adverso 

− Muito adverso” 

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. reproduz-se a avaliação acima apresentada, 

tal como consta das orientações do ICOMOS. 

 
Figura 1.1 – Esquema representativo da avaliação de impactes a efetuar (in Orientações do ICOMOS). 

1.4 ÂMBITO DA AVALIAÇÃO 

A “avaliação sobre a “Afetação da ZEP-ADV”” assenta numa “quantificação da afetação física 

dos atributos Culturais e Naturais que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, 

afetados pela implementação do projeto, sistematizados da seguinte forma: 

a. Atributos Culturais do ADV – vinha com sistema de armação do terreno em socalcos; vinha 

com outros sistemas de armação do terreno; mortórios; olivais, amendoais; laranjais; 

quintas; património imóvel classificado ou em vias de classificação; povoações; locais de 

culto; miradouros e vias panorâmicas. 
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b. Atributos Naturais do ADV – matos e matas; galerias ripícolas; geossítios; rio douro e 

cumeadas relevantes”. 

Para avaliar os impactes gerados pelo projeto nos atributos em causa, consideram-se dois níveis 

de afetação, designadamente: 

− impactes diretos, consubstanciados em perdas físicas: i.e. aqueles que resultam como 

consequência imediata do projeto. Estes impactes podem resultar na perda física de 

parte ou do todo de um atributo e/ou em modificações na sua configuração – a 

envolvente. Os impactes diretos consubstanciados em perdas físicas são geralmente 

permanentes e irreversíveis e estão, em regra, confinados à área de implantação do 

projeto. Os impactes diretos podem ocorrer como consequência da construção ou do 

funcionamento do projeto e podem ter um efeito a alguma distância do próprio. A 

avaliação de impactes sobre essa configuração refere-se a efeitos percetíveis, visuais e 

auditivos, que podem ser notados num dado momento; 

− impactes indiretos, que afetam a configuração de atributos: i.e. aqueles que ocorrem 

como consequência secundária da construção ou funcionamento do projeto, e podem 

resultar em perda física ou modificação na configuração de um elemento para alem da 

área de implantação do projeto. 

1.5 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO PARA A AVALIAÇÃO 

A área de estudo para avaliação corresponde, genericamente, à interseção da área de estudo 

utilizada para o descritor “Paisagem” (cf. Capítulo 9 – Paisagem do Tomo 2 do Relatório) com 

o Alto Douro Vinhateiro (correspondendo a cerca de 141 ha) e com a Zona Especial de Proteção 

(ZEP) deste (correspondendo a cerca de 6 135 ha), representada na Figura 1.2. 



 

4  ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA 
RELATÓRIOS TÉCNICOS. VOLUME 1 – PLANO DE RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA DAS ÁREAS AFETADAS 

 
Figura 1.2 – Área de estudo para a avaliação. 

Considerando as tipologias de impactes a avaliar (identificadas no Item 1.4), tem-se ainda que: 

− a área onde ocorrerão impactes diretos consubstanciados em perdas físicas 

corresponde à área diretamente afetada pelo projeto (que compreende parte da 

albufeira da barragem da Veiga, caminhos de acesso, parte da rede de rega e dos 

perímetros a beneficiar pelo Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga), que intersete a 

ZEP do ADV. Esta área encontra-se representada na Figura 1.3 e contabiliza um total de 

aproximadamente 554 ha. 
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Figura 1.3 – Área de ocorrência de impactes diretos consubstanciados em perdas físicas. 

− relativamente às áreas de possível ocorrência de impactes indiretos que afetam a 

configuração de atributos, as mesmas correspondem à porção da Bacia Visual de cada 

um dos elementos de projeto que intersetam o ADV ou a sua ZEP, num raio de 3 km ao 

redor de cada elemento.  

Assim, determinou-se a porção da Bacia Visual de cada elemento do projeto contida no ADV 

e/ou na ZEP do ADV e analisar-se-á a potencial existência de afetações na configuração dos 

atributos abrangidos por cada uma das bacias visuais. 

A Bacia Visual da barragem da Veiga interfere com a ZEP do ADV numa área aproximada de 

208 ha (ver Figura 1.4), localizados maioritariamente na metade norte da área de estudo. 

Atendendo a que o elemento a construir se localiza fora da área de estudo delimitada, admite-

se que o mesmo possa vir a gerar apenas impactes indiretos. 
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Figura 1.4 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, 

relativamente à Bacia Visual da barragem da Veiga. 

A Bacia Visual da albufeira da barragem da Veiga, interfere com a ZEP do ADV, correspondendo 

a uma área aproximada de 457 ha (ver Figura 1.5) localizados maioritariamente na metade norte 

da área de estudo. 

A análise da Figura 1.5 permite verificar que a bacia visual da albufeira é, naturalmente, bastante 

semelhante à bacia visual identificada para a barragem, mas, apesar da semelhança, a albufeira 

apresenta uma bacia visual mais extensa e que interfere com maior área da ZEP do ADV. 

A albufeira localiza-se parcialmente dentro da área de estudo deste relatório, ao desenvolver-

se para nordeste, a partir da barragem. O plano de água da albufeira entra na área de estudo 

deste relatório, justificando-se deste modo que a sua interferência com a área de estudo seja 

maior do que a interferência da barragem.  

Assim, esta infraestrutura gera um impacte direto sobre a ZEP do ADV dado que interfere 

diretamente com este alterando totalmente o vale da ribeira de Linhares a Este da sede de 

concelho, Carrazeda de Ansiães. Do ponto de vista dos critérios que determinaram a 

classificação do ADV, a afetação direta deste espaço não interfere com nenhum elemento 
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característico da região, dado se trata de uma zona de baixa, ocupada com mosaico agrícola 

onde predominam as culturas anuais, e não acolhe património construído nem o esquema de 

ocupação característico das paisagens de socalcos localizadas dentro do ADV. 

Assim, apesar desta infraestrutura ter um impacte direto sobre a ZEP do ADV estima-se que esse 

impacte gere uma Alteração negligenciável dado que não afeta elementos enquadráveis nos 

critérios de classificação do ADV, sendo deste modo o seu significado Neutro. 

 
Figura 1.5 – Área de ocorrência de impactes diretos e indiretos que afetam a configuração de 

atributos, relativamente à Bacia Visual da albufeira da barragem da Veiga. 

A Bacia Visual dos acessos a construir no âmbito do projeto, contidos na ZEP do ADV, 

corresponde a uma área aproximada de 426 ha (ver Figura 1.6). 

Na área de estudo será reposto um acesso existente, correspondente a uma estrada que 

atravessa o vale num local que será inundado pela albufeira da barragem da Veiga. O projeto 

contempla ainda a construção de 3 outros acessos: sobre a barragem; à estação de filtração; e 

um restabelecimento a unir os dois anteriores, sendo que nenhum dos últimos se localiza dentro 

da ZEP do ADV. 
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Assim, têm impacte indireto as ligações a construir fora da área de estudo e impacte direto a 

construção da via que ficará inundada. 

A extensão total dos acessos é de 1 200 m sendo que, apesar de todos corresponderem a 

estradas novas, apenas o acesso à estação de filtração – cerca de 200 m – é, presentemente, 

inexistente. 

A construção de um acesso com cerca de 320 m, para reposição de uma estrada existente, 

dentro da ZEP do ADV, determina uma alteração menor com significado moderadamente 

benéfica dado que a alternativa, a não reposição do acesso, determinaria a alteração dos fluxos 

de circulação com efeitos desconhecidos, sobre a paisagem e a ZEP do ADV. 

Acresce que a bacia visual dos acessos abrange apenas espaços da ZEP do ADV, não interferindo 

diretamente com o ADV, numa área que apresenta alguma extensão a norte mas que é 

inexpressiva na metade sul. 

 

Figura 1.6 – Área de ocorrência de impactes diretos / indiretos que afetam a configuração de atributos, 
relativamente à Bacia Visual dos acessos a construir. 
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A Bacia Visual do perímetro de rega do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contida na ZEP 

do ADV, corresponde a uma área aproximada de 1 820 ha (ver Figura 1.7) e inclui todas as 

vertentes voltadas para os locais a regar, estendendo-se para norte para a envolvente da 

tomada de água do sistema e mesmo até à envolvente de Carrazeda de Ansiães, contudo apenas 

interfere com áreas da ZEP do ADV. 

O perímetro a regar afeta parcialmente áreas da ZEP do ADV, mas não o ADV, tendo assim um 

impacte direto e indireto sobre a ZEP do ADV. 

Esta ação, pela dimensão da área que abrange e porque é nestes espaços que poderá ocorrer a 

maior transformação do uso do solo, poderá ser a ação com maiores impactes na área de estudo, 

estimando-se que possa determinar uma Alteração moderada. Contudo, dado que a área a regar 

é já uma área com uso afeto à agricultura, e as principais culturas da região constituem critérios 

para a atribuição de VUE poderá determinar um efeito moderadamente benéfico para a ZEP do 

ADV. 

 

Figura 1.7 – Área de ocorrência de impactes diretos e indiretos que afetam a configuração de atributos, 
relativamente à Bacia Visual das áreas de regadio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga. 
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A estação de filtração é um elemento que integra a rede de adução de água, no entanto, porque 

a mesma terá de ser construída, optou-se, no contexto da avaliação de impactes do Alto Douro 

Vinhateiro, por incluí-la na lista de infraestruturas a considerar. 

Assim, a porção da Bacia Visual da estação de filtração do Aproveitamento Hidroagrícola da 

Veiga, contida na ZEP do ADV, corresponde a uma área aproximada de 168 ha (ver Figura 1.8) e 

abrange apenas pequenos núcleos nas vertentes ao redor do local de instalação da estação. 

 
Figura 1.8 – Área de ocorrência de impactes indiretos que afetam a configuração de atributos, 

relativamente à Bacia Visual da estação de filtração do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga. 
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2 HISTÓRIA E DESCRIÇÃO DO SÍTIO 

2.1 APRESENTAÇÃO DO ADV 

O Bem “Alto Douro Vinhateiro – Paisagem Cultural Evolutiva Viva” caracteriza-se, em síntese, 

no Quadro 2.1 (cf. Andresen e Rebelo, 2013a). 

Quadro 2.1 – Caracterização sintética do ADV.  

Nome  Alto Douro Vinhateiro Nº 1046 

Localização Trás-os-Montes e Alto Douro 

Data de inscrição 16 de dezembro de 2001. 25ª Sessão do Comité do Património Mundial (CPM)  

Área ADV 24 600 ha 

Concelhos ADV 

Alijó; Armamar; Carrazeda de Ansiães; Lamego; Mesão Frio; Peso da Régua; 

Sabrosa; Santa Marta de Penaguião; São João da Pesqueira; Tabuaço; Torre de 

Moncorvo; Vila Nova de Foz Côa; Vila Real. 

Área Zona Especial 

de Proteção (ZEP) 
225 400 ha 

Publicação Aviso n. º 15170/2010, de 30 de julho 

Concelhos ZEP 

Bragança: Alfândega da Fé; Carrazeda de Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; 

Mirandela; Torre de Moncorvo; Vila Flor 

Guarda: Figueira de Castelo Rodrigo; Mêda; Pinhel; Vila Nova de Foz Côa 

Porto: Baião 

Vila Real: Alijó; Mesão Frio; Murça; Peso da Régua; Sabrosa; Santa Marta de 

Penaguião; Vila Real 

Viseu: Armamar; Lamego; Moimenta da Beira; Penedono; Resende; São João 

da Pesqueira; Tabuaço 

Portugal inscreveu o ADV na Lista Indicativa de Bens Portugueses em junho de 1999. Em junho 

de 2000, a candidatura deu entrada na Comissão Nacional da UNESCO em Lisboa, sendo depois 

enviada para o Centro do Património Mundial. Em fevereiro de 2001, o ADV recebeu a visita do 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) com o objetivo da elaboração de uma 

avaliação da candidatura1. O Comité do Património Mundial (CPM) tinha, na altura, começado a 

solicitar a apresentação de um instrumento de gestão a anexar à candidatura dos bens. Na 

candidatura do ADV, este veio a tomar a forma de um plano intermunicipal de ordenamento do 

                                                            

1 Advisory Body Evaluation by ICOMOS. November 2001. Alto Douro Wine Region. Portugal. Id. N° 1046 - 

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1046.pdf. 
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território que ficou concluído em julho de 2001. Foi desde então designado por PIOT ADV e 

encarado como o documento de suporte à estratégia de gestão e salvaguarda do Bem. 

A inscrição do ADV ocorreu a 14 de dezembro de 2001, na 25ª sessão do CPM em Helsínquia. 

O ADV corresponde a uma circunstância complexa, quer territorial quer institucional, em que a 

vitivinicultura é a atividade mais significativa, embora a paisagem se manifeste como um 

mosaico diversificado onde as vinhas instaladas segundo sistemas de armação do terreno 

diversos, contracenam com matos, matas, olivais, povoados, assentos de quintas, instalações de 

vinificação e armazéns agrícolas e as albufeiras.  

O Douro é o território pioneiro a nível mundial com mais de 250 anos continuados na construção 

de um quadro regulador da atividade vitícola e na produção de vinho, com destaque para a 

Denominação de Origem (DO) Porto. A inscrição na Lista do Património Mundial conferiu 

automaticamente ao ADV também o estatuto de Monumento Nacional, por força do n.º 7 do 

art.º 15.º da Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro, inserindo assim a paisagem cultural num 

contexto regulamentar próprio de proteção de bens patrimoniais. 

O ADV foi considerado como a paisagem mais representativa da Região Demarcada do Douro 

(RDD) significando isto que o ADV concentra de forma continuada os elementos, as funções e a 

composição da paisagem mais representativa da Autenticidade e Integridade do Bem, e 

corresponde a aproximadamente 10% da área total da RDD. 

De acordo com o ICOMOS (2001) o ADV cumpre os seguintes critérios, que basearam a sua 

classificação: 

− Critério iii) o Alto Douro tem vindo a produzir vinho há quase dois mil anos e a sua 

paisagem tem sido moldada pela atividade humana; 

− Critério iv) os componentes da paisagem do Alto Douro são representativos de toda a 

gama de atividades associadas à vinificação - socalcos, quintas (complexos de produção 

vinícola), aldeias, capelas e estradas; 

− Critério v) a paisagem cultural do Alto Douro é um exemplo notável de uma região 

vinícola tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade humana ao longo do 

tempo. 

Efetivamente, o vinho é produzido por proprietários tradicionais do Alto Douro há cerca de 2000 

anos. O Vinho do Porto, um vinho de qualidade definida e regulamentada desde 1756, é aqui 

produzido. 

Ao longo dos séculos, linhas de terraços foram construídas de acordo com diferentes técnicas. 

A mais antiga, empregada na era pré-filoxera (pré-1860), era a dos socalcos, terraços estreitos 
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e irregulares apoiados por paredes de pedra xistosa, que requerem manutenção contínua em 

que apenas uma ou duas fileiras de videiras podiam ser plantadas. As longas linhas de patamares 

contínuos de forma regular datam do final do século XIX e início do século XX, altura em que as 

vinhas do Douro foram reconstruídas, na sequência do ataque da filoxera. Os novos socalcos 

alteraram a paisagem, não só pelas monumentais paredes construídas, mas também pelo facto 

de serem mais largos e ligeiramente inclinados para garantir uma melhor exposição solar das 

vinhas. 

Ao longo das margens baixas do Douro ou nas margens de cursos de água nas encostas existem 

pomares de laranjeiras, por vezes murados. A paisagem é coberta de matos e matas e, aqui e 

ali, as copas das árvores alternam com vinhas. A água costumava ser recolhida em ribeiras, com 

recurso a canais de pedra. Aldeias e casais caracteristicamente de paredes brancas estão 

geralmente localizados a meia encosta, nas vertentes superiores do vale. Em torno de uma igreja 

paroquial do século XVIII, muitas vezes imponente, fileiras de casas que se abrem diretamente 

para a rua para formar uma teia de ruas estreitas e sinuosas com alguns exemplos notáveis de 

arquitetura vernacular. As quintas do Douro são marcos importantes, facilmente identificados 

pelos conjuntos de edifícios agrícolas e adegas que circundam a casa principal nomeadamente 

no Alto Corgo e no Alto Douro. A paisagem é pontuada por pequenas capelas localizadas no alto 

da serra ou junto a solares. 

A longa tradição produziu uma paisagem cultural de grande beleza que é, ao mesmo tempo, um 

reflexo de sua evolução tecnológica, social e económica. A paisagem visualmente dramática 

ainda é tradicionalmente cultivada, de forma lucrativa, pelos proprietários de terras tradicionais. 

Esta paisagem, no entanto, é um todo e está em constante evolução, agora com novas formas 

de terraço refletindo a disponibilidade de novas tecnologias. É um mosaico diversificado de 

plantações, bosques, cursos de água, assentamentos e edifícios agrícolas, dispostos como 

quintas (grandes propriedades) ou casais (pequenas propriedades). 

Com efeito, o grande desafio no que à gestão deste território respeita prende-se com a 

necessidade de assegurar as funções agrícolas e ambientais da paisagem, compatibilizando a 

preservação do património com as dinâmicas de inovação e modernização dos sistemas de 

cultivo. À luz desta dualidade, a gestão e monitorização do território têm sempre em linha de 

conta, não só os valores naturais, históricos, identitários e patrimoniais do ADV e de toda a RDD, 

como também atende às necessidades e anseios dos vitivinicultores e demais agentes 

produtivos, construtores diários de uma paisagem singular (Teles, 2015). 

Assim, o significado de uma paisagem cultural está diretamente relacionado com os atributos 

(tangíveis e intangíveis) que lhe conferem valor universal excecional (VUE) – cada um per si e ao 

nível das interligações que estabelecem –, com os atributos significativos aplicáveis à 
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autenticidade, bem como os critérios de integridade que permitam apreciar o estado do tecido 

físico do bem, a manutenção das relações e as funções dinâmicas presentes. 

No Alto Douro Vinhateiro Património Mundial identificam-se, como atributos mais expressivos: 

− os Atributos Culturais: a dominância da vinha alternando com matos mediterrânicos, os 

socalcos e os muros em xisto, os povoados, as quintas e casais, as vias de acesso e 

rodovias, o caminho-de-ferro e a navegabilidade do douro, as diferentes tipologias de 

plantio da vinha, os antrossolos e a conservação da água, o padrão da paisagem; 

− os Atributos Naturais: a geomorfologia complexa, a escassez de solo fértil e de água, as 

vertentes abruptas, a gradação climática atlântico-mediterrânica, a vegetação e culturas 

mediterrânicas, a diversidade do património genético vitícola, a diversidade de habitats, 

a luz, as cores, os odores, o rio Douro e seus afluentes. 

2.2 ATRIBUTOS CULTURAIS DO ADV 

O EIA do Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga localiza-se fora da área 

delimitada do ADV. Contudo, interseta parcialmente a ZEP do ADV (ver Figura 2.1) e a área de 

estudo delimitada interseta ambos, o ADV e a ZEP do ADV. 

 
Figura 2.1 – Área de estudo, evidenciando os limites do ADV e da respetiva ZEP. 

A Região Demarcada do Douro (RDD), a mais antiga região vinhateira delimitada do mundo, que 

se estende pela bacia hidrográfica do Rio Douro, entre Barqueiros e Barca d’Alva, ocupando uma 

área total de 250 000 ha, corresponde à Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV. 
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Assim, considera-se na análise efetuada no presente Relatório, que os valores culturais mais 

relevantes na ZEP serão os mesmos do próprio ADV, designadamente: 

− Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos. De acordo com Quintas, A. 

(2013) “os socalcos criados no Douro tiveram três momentos principais de 

transformação, marcados pela filoxera (em meados do Século XIX) e a mecanização. Até 

ao aparecimento da filoxera, a armação do terreno era feita com socalcos sustentados 

por muros de pedra seca, “geralmente baixos, com terraços horizontais e estreitos, 

comportando uma ou duas fiadas de vinha não armada” (Fauvrelle, 2008:15), 

acompanhando as curvas de nível. Por vezes, os muros integravam pilheiros, pequenas 

aberturas nas paredes onde os bacelos eram plantados, libertando espaço nos socalcos 

para outras culturas, como cereais e produtos agrícolas. A esta forma de armação do 

terreno, designa-se por socalcos pré-filoxéricos. Após o surgimento desta doença e da 

devastação causada, as plantações seguiram novos sistemas que introduziram novas 

especificidades, como as surribas mais profundas, os terraços mais largos com mais 

fiadas de videiras e uma menor quantidade de muros que, por sua vez, se tornaram mais 

altos e largos, deixando de acompanhar as curvas de nível para passar a adotar um 

traçado retilíneo. Esta forma de armação do terreno designa-se por Socalcos pós-

filoxéricos. Tal como os socalcos anteriores, o material para a construção dos muros 

deriva do saibramento da encosta, embora, nesta tipologia, existam algumas variações, 

no que respeita à inclinação do terreno, técnicas utilizadas (corte, preparação da pedra 

e construção) e qualidade litológica. A nível da armação do terreno, o património 

vernacular construído do ADV é composto pelos socalcos com muros de pedra seca, o 

atributo por excelência da Autenticidade e Integridade do ADV ao encontro das 

Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Património Mundial (Versão 

janeiro 2011) e um mecanismo sustentável de induzir produtividade face aos fenómenos 

de erosão e processos de drenagem.” Na área de estudo definida, as vinhas armadas em 

socalcos estão presentes em pequena quantidade (364 ha, correspondentes a 3,4% da 

área total), sendo que destes ¾ se localizam dentro do ADV e os restantes 25% do total, 

estão dentro da ZEP em locais sobranceiros ao ADV e quase exclusivamente nas 

vertentes sobranceiras ao rio Douro, que a área de estudo interseta, a sul; 

− Vinha com outros sistemas de armação do terreno. Esta designação refere-se a vinhas 

plantadas, normalmente, em terrenos mais férteis, e com menores declives, sem 

armação do terreno e sem muros, seguindo também a orientação das curvas de nível. 

Este sistema de produção vitivinícola está presente na área de estudo ocupando 

maioritariamente zonas de baixa ou encostas com exposição favorável e declive pouco 

acentuado tendo uma presença de 263 ha correspondentes a 2,5% da área 

caracterizada; 
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− Olivais. Os olivais presentes na área de estudo ocupam, em complementaridade com as 

vinhas sem armação de socalcos e com sistema de armação, a maior porção de área 

agrícola presente na área de estudo. O sistema de cultivo é tradicional, com compassos 

de plantação largos em parcelas de pequena dimensão, ocupando por vezes locais com 

fraca acessibilidade. Dentro da área do ADV os olivais apresentam-se por vezes 

montados em socalcos de pequena dimensão, ocupando áreas pouco extensas. Este 

VUE conta com a presença de 377 ha, correspondendo a 3,6% da área caracterizada; 

− Amendoais. Na área de estudo não foram identificadas áreas de amendoal, apesar de 

pontualmente se terem avistado exemplares pontuais desta espécie; 

− Mortórios. Esta é a designação dada aos socalcos abandonados após a filoxera, 

encontrando-se ocupados por matos mediterrânicos ou recolonizados por oliveiras, por 

vezes consociadas com amendoeiras. Na área de estudo não foram identificados 

mortórios; 

− Laranjais. Na área de estudo não foram identificados laranjais; 

− Quintas. As quintas são unidades de produção que constituem “a forma mais 

emblemática de ocupar o território no ADV” (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol 1: 78). 

Segundo o PIOT ADV (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol 1: 78), a quinta é “composta por 

um conjunto de construções destinadas à habitação e à produção, circundado por um 

aro (sic) destinado a jardim, hortas e pomares, à quinta pertence ainda uma mancha de 

variável extensão de vinhedo e olival”. Na área de estudo não foi identificada a presença 

de quintas; 

− Património imóvel classificado ou em vias de classificação. Foram identificados oito 

elementos de património classificado na área de estudo deste relatório, 

nomeadamente; 

• Castelo de Carrazeda (ruínas); 

• Ruínas da Igreja de Ansiães; 

• Pelourinho de Ansiães; 

• Pelourinho de Carrazeda de Ansiães; 

• Casa Sampaio; 

• Igreja de Linhares; 

• Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Lavandeira; 

• Pelourinho de Linhares. 

− Povoações. As Aldeias Vinhateiras do Douro são representativas de uma organização 

social de senhorios, feitores e operariado rural que suportaram ao longo dos tempos a 
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atividade económica principal da região – a cultura do vinho. As Aldeias Vinhateiras do 

Douro são ainda a expressão da história da região onde igrejas, capelas e casas 

senhoriais, pertencentes à aristocracia vinhateira da região, convivem, 

harmoniosamente com edifícios de arquitetura popular. Lançado em 2001, o programa 

das Aldeias Vinhateiras do Douro, tem como objetivo principal a criação de uma 

dinâmica de regeneração e valorização das aldeias do Douro Vinhateiro, através da 

revitalização socioeconómica, da fixação da população e do reforço da promoção 

turística. Dele fazem parte Barcos, Favaios, Provesende, Salzedas, Trevões e Ucanha2. 

Nenhuma das Povoações identificadas como Aldeias Vinhateiras do Douro é abrangida 

pela área de estudo definida e das povoações abrangidas nenhuma apresenta as 

características listadas. Assim, considera-se não existirem na área de estudo povoações 

com as características culturais típicas do ADV. 

− Locais de culto. Os locais de culto assumem grande importância na história e evolução 

da paisagem do ADV e envolvente. De facto, a região durante a Idade Média encontrava-

se sob a influência dos conventos de S. João de Tarouca e de Santa Maria de Salzedas, 

responsáveis pelo aforamento dos terrenos e cobrança dos respetivos foros. Assim, são 

muitos e variados os locais de culto existentes no ADV e envolvente. Acrescem aos três 

locais de culto listados, como património classificado, os seguintes locais que também 

se localizam na área de estudo. A saber: a Igreja Paroquial de Carrazeda de Ansiães, a 

Igreja Matriz da Beira Grande e a Igreja Matriz de Seixo de Ansiães/Igreja de São 

Sebastião, localizados em Carrazeda de Ansiães, Beira Grande e Seixo de Ansiães, 

respetivamente;  

− Miradouros e vias panorâmicas. Consideram-se, neste âmbito, os 20 miradouros 

identificados em Andresen e Rebelo (2013b). Na área de estudo foi identificado um (1) 

miradouro ou via panorâmica, que integra os Miradouros da Rota do Douro. Este fica na 

Rua das Lameirinhas e é sobranceiro à Quinta dos Canais de Cima.  

2.3 ATRIBUTOS NATURAIS DO ADV 

Tal como efetuado relativamente aos Atributos Culturais (ver Item 2.2), também neste caso se 

assumiu que, genericamente, os Atributos Naturais presentes na ZEP do ADV serão os mesmos 

dos considerados para o ADV, prosseguindo-se, consequentemente, com a respetiva 

caracterização (essencialmente baseada em Andresen e Rebelo, 2013b): 

− Matos e matas. Os Matos e Matas constituem formações arbustivas lenhosas que 

constituem as formações do património natural mais estruturantes e emblemáticas da 

                                                            

2 In http://www.dourohistorico.pt/turismo/index.php?action=getDetalheRota&id=13 (consultado em fevereiro 

de 2021). 
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paisagem o ADV. De acordo com o “Estudo de Avaliação do Estado de Conservação do 

Bem – Alto Douro Vinhateiro. Paisagem cultural evolutiva e viva – Estudos Base”, esta 

classe “integra dois tipos de formações lenhosas afins mas de diferentes alturas que, 

pelo facto de participarem no mosaico da paisagem de modo similar, faz sentido 

incorporar numa só classe: 1) matos correspondem a formações arbustivas, 

espontâneas, de pequeno a grande porte, com alturas médias até 5m; 2) matas 

correspondem a formações arbóreas espontâneas, com altura média superior a 5m. 

Desenvolvem-se em todos os espaços não cultivados evoluindo para formações clímax 

essencialmente de Sobreiro (Quercus suber) e de Azinheira (Quercus rotundifolia) 

respetivamente em zonas menos secas e mais secas”. Dispersos por toda a área de 

estudo, estas são as formações com maior representatividade, correspondendo 3 404 

ha e 32% da área total. São frequentes as áreas de matos em espaços de transição entre 

os espaços mais humanizados e as áreas mais inacessíveis, com relevos mais abruptos, 

estas últimas ocupadas por matas, que na área de estudo são maioritariamente 

sobreirais. Estes elementos, dada a sua extensão, conferem à paisagem uma imagem 

muito naturalizada; 

− Galerias ripícolas. “as Galerias Ripícolas constituem formações arbóreo/arbustivas 

associadas a linhas de drenagem natural (linhas de água permanentes ou temporárias) 

e a margens de albufeiras. A sua diversidade é muito elevada, com presença dominante 

de Freixo (Fraxinus angustifolia), Amieiro (Alnus glutinosa – sobretudo no lado ocidental 

do ADV), Lodão (Celtis australis), Salgueiros (Salix atrocinerea e Salix salviifolia) e 

Choupos (Populus alba e Populus sp.). A sua elevada diversidade florística torna-as num 

verdadeiro reservatório de biodiversidade do ADV (Fernandes, 2009 in Andresen e 

Rebelo, 2013b)”. O clima, a topografia e a ausência de solos profundos e bem 

estruturados determinam que não sejam frequentes as galerias ripícolas bem 

desenvolvidas, no entanto, as ribeiras tributárias do rio Douro, localizadas a sul da área 

de estudo estão ocupadas por galerias ripícolas, esparsas e pouco desenvolvidas. Este 

valor representa apenas 36 ha e 0,7% da área de estudo; 

− Geossítios. O Inventário de Geossítios de Relevância Nacional dispõe que “o património 

geológico compreende as ocorrências naturais de elementos da geodiversidade – os 

geossítios – que possuem excecional valor científico. Trata-se de locais onde os minerais, 

as rochas, os fósseis, os solos ou as geoformas possuem características próprias que nos 

permitem conhecer a história geológica do nosso planeta. Os geossítios, para além de 

terem um valor científico, podem igualmente ter um valor educativo e turístico, cujo uso 

sustentado deve ser promovido para usufruto da sociedade.” De acordo com o referido 
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inventário, não existem geossítios de Relevância Nacional no Concelho de Carrazeda de 

Ansiães3; 

− Rio Douro e cumeadas relevantes. O concelho de Carrazeda de Ansiães – no qual se 

desenvolve a área de estudo deste Relatório – tem o rio Douro como o seu limite sul, 

pelo que as vertentes sobranceiras à margem direita do rio Douro, que integram o 

concelho de Carrazeda de Ansiães, são encimadas por linhas de cumeada, nas quais se 

localiza, por exemplo o miradouro identificado. Apesar deste Atributo Natural estar 

presente na área de estudo, as linhas de cumeada apresentam uma relativamente 

pequena extensão. 

 

                                                            

3 De acordo com o sítio da internet http://geossitios.progeo.pt/index.php, consultado em novembro de 2021. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 BARRAGEM DA VEIGA 

As obras pormenorizadas no âmbito do presente projeto incluem a barragem da Veiga, os 

respetivos órgãos hidráulicos, de desvio da ribeira, de segurança e de exploração, o 

atravessamento do coroamento, que constitui o acesso definitivo à barragem, o acesso à 

estação de filtração localizada a jusante e o restabelecimento do caminho interferido 

pela albufeira. 

A barragem localiza-se na ribeira de Linhares, junto à povoação de Carrazeda de Ansiães. A sua 

bacia hidrográfica tem 19,5 km², varia entre a cota 898 e 684 m e tem um declive médio de 9,1%. 

O eixo da barragem desenvolver-se-á segundo um alinhamento retilíneo, apresentando um 

comprimento ao nível do coroamento de 272,0 m. O terreno natural, no ponto mais baixo do 

vale, situa-se aproximadamente à cota 685,7 m. A altura máxima da barragem a partir do leito 

natural da linha de água é de aproximadamente 15,3 m, sendo de 19,3 m acima do ponto mais 

baixo da fundação. Na zona de implantação da barragem ocorrem materiais aluvionares, com 

uma espessura máxima da ordem dos 3,0 a 4,0 m no talvegue, que deverão ser saneados. 

O aterro da barragem possuirá um perfil zonado, constituído por um núcleo central com 

materiais finos de baixa permeabilidade, para o controlo de percolações, e maciços 

estabilizadores de montante e jusante com materiais aluvionares. 

Os caudais percolados através do núcleo da barragem serão recolhidos por um dreno inclinado 

entre o núcleo e o maciço estabilizador de jusante, com uma espessura total de 2,0 m. As águas 

recolhidas neste sistema drenante (dreno central e filtros) são conduzidas até ao maciço de 

enrocamento do pé de jusante através de um sistema drenante idêntico ao anteriormente 

descrito, mas agora com desenvolvimento sub-horizontal com inclinação de 2%. 

No contacto do paramento de montante do núcleo com o maciço estabilizador de montante 

está prevista a interposição de uma camada filtrante com 1,0 m de espessura, de forma a evitar 

o arraste de finos do núcleo para o maciço estabilizador de montante em situações de 

abaixamento do nível de armazenamento de água na albufeira. 
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Figura 3.1 – Perfil transversal tipo da barragem. 

Para além do controlo da passagem de água pelo corpo da barragem, foi necessário garantir que 

os caudais que poderão vir a percolar pela fundação são também compatíveis com as condições 

de exploração. Foi assim prevista, nesta fase, uma cortina de impermeabilização da fundação, 

materializada no local através da injeção de caldas num conjunto de furos. Essa cortina será 

executada da superfície do terreno após saneamento e após a execução de uma laje betão para 

contenção superficial das caldas injetadas. 

Além do aterro, a barragem possuirá os respetivos órgãos de segurança e exploração da 

barragem: 

− desvio provisório; 

− descarregador de cheias; 

− descarga de fundo; 

− tomada de água para rega; 

− descarga de caudal ecológico. 

As características mais significativas da barragem são as seguintes: 

− Cota do coroamento    701,0 m 

− Largura do coroamento    7,0 m 

− Comprimento do coroamento   272,0 m 

− Nível de Pleno Armazenamento (NPA)  698,5 m 

− Volume armazenado ao NPA    3 271 dam³ 

− Nível de Máxima Cheia (NMC)   699,42 m 

− Nível mínimo de Exploração (NmE)  690,7 m 

− Altura máxima acima do terreno natural  15,3 m 

− Altura máxima acima da fundação  19,3 m 

− Folga em relação ao NMC   1,58 m 

− Inclinação do talude de montante  1(V):3(H) 

− Inclinação do talude de jusante    1(V):2,5(H) 

− Inclinação do núcleo    3(V):1(H) 
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3.2 PERÍMETRO DE REGA DA VEIGA 

O perímetro de rega da Veiga tem uma área dominada de 471,3 ha e encontrar-se-á no concelho 

de Carrazeda de Ansiães, distribuindo-se por três freguesias: Marzagão, União das freguesias de 

Lavandeira, Beira Grande e Selores e Seixo de Ansiães. 

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

até à Beira Grande.  A origem de água para rega será a albufeira criada pela barragem da Veiga, 

permitindo o abastecimento totalmente gravítico de todo o perímetro, embora com água sob 

pressão.  

O perímetro de rega da Veiga encontra-se localizado entre as cotas 529 e 755, sendo que 75% 

da sua área encontra-se a cotas inferiores a 650 m. A cota média do perímetro de rega da Veiga 

é de 622 m. O declive do terreno é relativamente acentuado, sendo o declive médio do 

perímetro de rega de 10,7%. Contudo, verifica-se que a maioria da área em estudo apresenta 

declives inferiores a 25%, pelo que se pode considerar que o perímetro tem boa aptidão para 

utilização da rega gota a gota. É ainda de salientar que cerca de 15% da área tem declives 

inferiores a 5%, o que permite a rega por aspersão. 

A grande maioria da área em estudo (81,4%) tem aptidão moderada para a agricultura. Contudo, 

poderão realizar-se práticas como a modelação do terreno e fertilização, de forma a melhorar a 

qualidade dos solos, melhorando a aptidão dos restantes 18,6%. 

Quadro 3.1 – Distribuição da aptidão agrícola no Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga. 

De referir que nas áreas classificadas sem aptidão já se pratica agricultura, pelo que foram 

incluídas. 

A delimitação das unidades de rega é fundamental para a posterior implantação dos hidrantes 

e definição das bocas de rega associadas e respetivos caudais, sendo que cada boca de rega 

alimentará uma unidade de rega. 

A definição das unidades de rega, do traçado da rede e da localização dos hidrantes baseou-se 

nos limites prediais das áreas a beneficiar, obtidos na consulta pública. Sempre que possível, o 

limite das unidades de rega foi efetuado ou por limites físicos (estradas, caminhos, linhas de 

Aptidão do Solo 
Área 

(ha) (%) 

Sem aptidão 18,1 3,8 

Marginal 69,5 14,8 

Moderada 383,7 81,4 
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água existentes), o que permite uma maior facilidade de acesso para exploração, manutenção e 

execução das obras, ou pelos limites prediais disponíveis. Uma vez delimitadas as unidades de 

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

as respetivas bocas de rega. 

A localização dos hidrantes foi efetuada em articulação com o traçado das condutas tendo 

essencialmente como base os seguintes elementos: 

− linha piezométrica; 

− dimensão das unidades de rega, sua configuração e parcelas dominadas; 

− acessos existentes; 

− altimetria da unidade de rega. 

No geral, os critérios adotados nesta localização permitiram que os hidrantes fossem 

implantados: 

− em locais acessíveis, nomeadamente junto a caminhos agrícolas; 

− nos limites das parcelas, facilitando o acesso a todos os proprietários; 

− perto de equipamentos de rega já existentes e a manter; 

− nos pontos altos das parcelas abrangidas. 

No Quadro 3.2 resume-se o número de hidrantes e de bocas de rega a instalar. 

Quadro 3.2 – Número de hidrantes e de bocas de rega. 

Área (ha) Nº hidrantes 
Área média por 

hidrante (ha) 

Nº de bocas de 

rega 

Área média por 

boca de rega (ha) 

464,9 111 4,19 230 2,02 
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Figura 3.2 – Apresentação do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga. 

 





 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA  27 
RELATÓRIOS TÉCNICOS. VOLUME 2 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES NO ALTO DOURO VINHATEIRO 

4 HISTÓRIA E DESCRIÇÃO DO SÍTIO 

4.1 ATRIBUTOS CULTURAIS DO ADV 

 
Figura 4.1 – Atributos culturais presentes na área de estudo.  

− Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos  

As vinhas instaladas em socalcos ocorrem em áreas localizadas fora dos espaços 

intervencionados, deste modo, a sua afetação será indireta.  

Este atributo, muito característico e valorizador da paisagem localiza-se, dentro da área de 

estudo, exclusivamente nas vertentes adjacentes ao rio Douro, em espaços maioritariamente 

integrados no Alto Douro Vinhateiro, não ocorrendo nenhuma interferência direta com nenhum 

dos elementos de projeto. 
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Esta localização não expõe este atributo a nenhuma das ações a desenvolver, pelo que as 

infraestruturas nem de modo indireto, interferem com as vinhas em socalco. Assim, não se 

prevê que ocorram impactes sobre este VUE. 

− Vinha com outros sistemas de armação do terreno 

− Olivais 

Neste ponto agrupam-se as culturas permanentes dado que estas partilham o mesmo espaço 

dentro da área de estudo. 

As vinhas com outros sistemas de armação do terreno e os olivais encontra-se distribuídos 

uniformemente pelas áreas de solos mais ricos, declives mais suaves e intercalam-se na 

paisagem entre si e com culturas anuais e bolsas de matos, criando um rendilhado 

intrinsecamente ligado à pequena dimensão das parcelas agrícolas. 

Estes atributos ocorrem espalhados por toda a área de estudo em pequenas parcelas que de um 

modo geral ocupam espaços com topografia favorável.  

Deste modo, a afetação destes espaços será tanto direta como e indireta. Direta dentro das 

áreas abrangidas pelas áreas incluídas no perímetro a regar e pelo sistema de distribuição de 

água, e indireta nos restantes espaços. 

As áreas onde estes espaços têm maior representatividade localizam-se na metade sul da área 

de estudo, nas costas das vertentes sobranceiras ao Douro, em locais que, de um modo geral, 

não integram as bacias visuais de nenhuma das infraestruturas de projeto, e que só 

pontualmente integram a bacia visual do perímetro a regar (que é a bacia visual mais extensa). 

A potencial alteração da ocupação do solo resultante da adução de água poderá determinar uma 

alteração do uso do solo, pela introdução de novas culturas, ou o reparcelamento das áreas 

integradas no perímetro a regar com implicações diretas e indiretas na estrutura física e visual 

da paisagem. 

Contudo, por um lado a maioria das áreas deste atributo localiza-se fora de áreas abrangidas 

pelo projeto não detendo relação visual com os espaços abrangidos pelo projeto, e por outro, 

admitindo que as áreas abrangidas pelo projeto poderão sofrer uma transformação, esta tanto 

poderá ser de favorecimento deste atributo (atendendo a que este é um atributo com valor 

comercial) como no sentido inverso.  

Para a ponderação do potencial sentido de alteração deste atributo, e do seu significado atenta-

se ao clima da região, que em conjugação com a escassez de solos bem desenvolvidos só permite 
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a cultura de espécies com elevada rusticidade, mesmo considerando a possibilidade de 

introdução de rega.  

Assim, embora a alteração do uso do solo realizada pela alteração das culturas instaladas ou 

pela alteração das práticas agrícolas pudesse ter um impacte muito significativo para os 

atributos em presença, estima-se que o aproveitamento venha sobretudo criar mais condições 

para o desenvolvimento da prática agrícola e em particular para o sucesso das culturas típicas, 

já instaladas. 

Deste modo, estima-se que estes atributos possam ganhar expressão na área de estudo, dado 

que os mesmos se constituem como as culturas mais bem-adaptadas ao clima da região, sendo 

o seu valor reconhecido não só no ADV como também, por exemplo, na denominação de origem 

de azeite e, desde logo, na Região Demarcada do Douro. 

− Património imóvel classificado ou em vias de classificação 

Como indicado, integram o património classificado, presente na área de estudo, o Castelo de 

Carrazeda (ruínas), as Ruínas da Igreja de Ansiães, os Pelourinhos de Ansiães, de Carrazeda de 

Ansiães e de Linhares, a Igreja de Linhares, a Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Lavandeira e 

a Casa Sampaio, não tendo sido identificado património em vias de classificação. 

Nenhum dos monumentos listados é diretamente afetado por nenhuma das infraestruturas do 

projeto, procedendo-se de seguida à avaliação da afetação indireta dos mesmos. 

  

Fonte: CM Carrazeda de Ansiães 

Foto 4.1 – Imagens da entrada do Castelo de Ansiães e das Ruínas da Igreja de Ansiães. 

Dos monumentos listados apenas o conjunto castelo / igreja / pelourinho de Ansiães se 

localizam fora de povoações. O castelo localiza-se sobranceiro a toda a várzea e contem no seu 

interior a Igreja, que por sua vez alberga o pelourinho desmontado. Dada a sua posição 

estratégica, que se destaca na paisagem, este conjunto de elementos é abrangido pela bacia 

visual da maioria das infraestruturas de projeto.  
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Assim, estes elementos não sofrerão nenhuma afetação direta da sua configuração física ou 

estrutural, mas podem ver a sua qualidade estética indiretamente afetada, pela transformação 

da paisagem envolvente. Neste âmbito, pelos motivos explicitados anteriormente, embora se 

considere provável uma alteração da paisagem, também se considera que a mesma resulta da 

evolução natural das práticas agrícolas, e que com os condicionalismos que o clima e os solos 

naturalmente impõem, a alteração será pouco significativa e perfeitamente compatível com a 

natureza agrícola da paisagem em avaliação. 

   

Fonte: sítio online do Parque Natural Regional do Vale 
do Tua 

Fonte: sítio online da 
DGPC 

Fonte: sítio online da 
DGPC 

Foto 4.2 – Imagens dos Pelourinhos de Ansiães, de Carrazeda de Ansiães e de Linhares. 

 
Fonte: CM Carrazeda de Ansiães 

 

Foto 4.3 – Imagens da Igreja de Linhares e da Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Lavandeira. 
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Fonte: JF Linhares 

Foto 4.4 – Imagens da Casa de Sampaio. 

O património integrado na povoação de Linhares – pelourinho, igreja e casa de Sampaio - não 

sofre afetação direta ou indireta do projeto, dado que não existe interferência visual com 

nenhuma das infraestruturas de projeto. 

A igreja de Lavandeira e o pelourinho de Carrazeda de Ansiães localizam-se no interior das 

povoações de Lavandeira e de Carrazeda de Ansiães, respetivamente, pelo que poderão ter uma 

afetação direta resultante do aumento da circulação de pessoas e máquinas no interior das 

respetivas povoações, não sendo indiretamente afetado por nenhuma das infraestruturas do 

Aproveitamento, dado que, pela sua localização, no interior das povoações, estes atributos só 

são avistados por quem circula nos locais em que se inserem. 

− Locais de culto 

Os três locais de culto identificados localizam-se dentro das povoações. A Igreja Paroquial de 

Carrazeda de Ansiães, em Carrazeda de Ansiães, a Igreja Matriz da Beira Grande, em Beira 

Grande e a Igreja Matriz de Seixo de Ansiães / Igreja de São Sebastião, em Seixo de Ansiães, 

encontrando-se os edifícios envolvidos pelo espaço urbano das povoações. 

  
Igreja Paroquial de Carrazeda de Ansiães 

Fonte: CM Carrazeda de Ansiães 
Igreja Matriz da Beira Grande  

Fonte: CM Carrazeda de Ansiães 
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Igreja Matriz de Seixo de Ansiães / Igreja de São Sebastião 

Foto 4.5 – Imagens dos locais de culto. 

Como indicado os três locais de culto localizam-se dentro dos perímetros das povoações e deste 

modo estes atributos poderão sofrer um impacte direto, resultante do aumento de pessoas e 

máquinas a circular, com consequências ao nível do ruído nas povoações, mas, como indicado, 

estima-se que este impacte seja pouco significativo, atendendo às condicionantes ambientais 

naturais (tipo de solos e clima). 

A ocorrência de impactes indiretos resultantes da construção ou entrada em funcionamento do 

Aproveitamento é considerada pouco significativa ou mesmo inexistente dado que, tanto os 

edifícios, como as suas áreas envolventes, estão muito voltados para si mesmos, ou seja, o 

espaço urbano construído ao redor destes edifícios conduz o visitante para os locais de culto e 

bloqueia as abrangências de vistas. 

Deste modo, não só se estima que a alteração visual da envolvente das povoações seja 

moderada, gerando um impacte pouco percetível, considerando-se que ocorrerá 

predominantemente a alteração da configuração do mosaico cultural existente, como dos locais 

de culto não há vistas abrangentes que permitam percecionar a extensão em redor, reduzindo-

se deste modo, ainda mais, a potencialidade da ocorrência de impactes indiretos. 

− Miradouros 

O único miradouro que integra a Rota do Douro e que se localiza dentro da área de estudo 

encontra-se numa área não abrangida pelas bacias visuais das infraestruturas do projeto. 

Assim, o impacte direto resultante da sua localização dentro da área de estudo é anulado pela 

inexistência de interferência visual entre este local e as áreas afetadas. Acresce que a bacia visual 
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do miradouro, predominantemente voltada para sul, não abrange espaços potencialmente 

afetados pelo projeto. 

 
Fonte: CM Carrazeda de Ansiães 

Foto 4.6 – Vista do Miradouro que integra a Rota do Douro. 
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4.2 ATRIBUTOS NATURAIS DO ADV 

 
Figura 4.2 – Atributos naturais presentes na área de estudo. 

− Matos e matas 

Os matos e matas da área de estudo são compostos maioritariamente por formações de 

espécies portuguesas adaptadas a regiões com grande amplitude térmica, entre estações. 

Regiões que apresentam verões muito quentes e invernos muito frios, onde as espécies também 

se encontram adaptadas a solos pouco desenvolvidos e a zonas com pouca disponibilidade de 

água no solo. 

Os matos são diversos e em alguns casos correspondem a etapas sucessionais de matas de 

sobreirais, que se encontram presentes. Na paisagem, os matos as matas intercalam-se entre si, 

surgindo um ou outro consoante a topografia e a profundidade dos solos. Nas áreas 

naturalizadas de topografia mais acidentada, onde é frequente surgirem afloramentos rochosos, 

estão presentes, predominantemente, os matos, localizando-se as matas em locais com melhor 
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desenvolvimento de solo, menor presença de afloramentos rochosos e declives menos 

abruptos. 

Estes atributos encontram-se distribuído por toda a área de estudo. 

 
Foto 4.7 – Paisagem da área de estudo, vista de uma vertente coberta por matos a este de Seixo de 

Ansiães. 

Os sobreirais coexistem com azinhais, bosquetes de carvalho-cerquinho ou ainda zimbrais, estes 

últimos menos frequentes, numa composição pontuada por afloramentos rochosos, onde a 

transição entre comunidades naturais não é fácil de estabelecer. A Foto 4.8 exibe uma área de 

encosta totalmente coberta por matos. Este atributo ocupa a maior parte dos espaços da área 

de estudo. 

 

Foto 4.8 – Vertente coberta por matas pontuadas e afloramentos rochosos. 
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Os matos, maioritariamente compostos por giestas, urzes, carquejas, sargaços e medronheiros 

unem todos os espaços. 

A análise da Figura 4.2 permite verificar que as áreas de implantação do projeto não interferem 

diretamente com estes atributos, verificando-se ainda que a área do perímetro de rega se 

encontra rodeada de vertentes ocupadas por matos e matas. 

Estes atributos conferem uniformidade à paisagem da região e são bolsas naturais de recursos 

florísticos e faunísticos, contribuindo ainda muito positivamente para a gestão e controlo do 

ciclo da água, dado que asseguram a sua infiltração e correto encaminhamento para os cursos 

de água existentes na região. 

Atendendo a que estes atributos se localizam fora da área de implantação do projeto considera-

se que não ocorre interferência direta, das infraestruturas do projeto com estes atributos. 

Ao nível dos impactes indiretos, considera-se que os serviços oferecidos por estes atributos 

serão mantidos, desde que seja assegurada a contenção da atividade humana, nos espaços 

definidos para a sua efetivação. 

A introdução do Aproveitamento Hidroagrícola pode gerar uma maior definição do limite da 

área regada na paisagem, sendo este considerado um fator positivo, porque diminui as áreas 

com características indefinidas (e.g. áreas que aparentam ser terrenos agrícolas abandonados). 

Estas áreas não têm grande presença na área de estudo, no entanto, a sua diminuição será 

sempre um contributo positivo. 

− Galerias ripícolas 

As galerias ripícolas são muito pouco frequentes na área de estudo e localizam-se em vales 

muito pouco acessíveis, paralelos entre si, de pequenos tributários da margem direita do 

rio Douro. 

Este atributo não é diretamente afetado pelas infraestruturas do projeto. 

Este é um atributo raro, na área de estudo, e as galerias presentes apresentam uma estrutura 

pouco desenvolvida e uma largura estreita. Deste modo, embora este seja um atributo que de 

um modo geral contribui com um elevado valor na composição do VUE, considera-se que, nesta 

localização, a sua contribuição para a valorização do conjunto se encontra diminuída. 

Atendendo à sua localização, dentro da área de estudo, considera-se improvável a eventual 

redução ou destruição das galerias existentes, dado que o projeto não interfere direta ou 

indiretamente com este atributo. 
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Assim, considera-se que a introdução do Aproveitamento Hidroagrícola não afeta este atributo. 

4.3 IMPACTE GLOBAL 

De um modo geral o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola não interfere diretamente com 

os atributos de VUE identificados na área de estudo. 

Nos casos em que ocorre interferência direta entre atributos e projeto foi estimada a 

significância do impacte tendo-se concluído que quando ocorrem, os mesmos apresentam 

sempre muito baixa significância. 

Os impactes indiretos resultantes da provável alteração do uso do solo, sobre todos os atributos, 

não deverão ser muito significativos dado que o clima, a topografia e a cultura da região, 

propícios ao desenvolvimento das culturas que já são praticadas, devem garantir que não 

ocorrerá uma alteração profunda, mas sim uma alteração que visa a adequação das práticas 

agrícolas ao conhecimento e desenvolvimento tecnológico atual. 

Assim, e tendo em conta a metodologia apresentada no Item 1.3, pode considerar-se que o 

Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga representarão sobre os Valores Patrimoniais impactes 

neutros ou, quando muito, negligenciavelmente adversos, i.e., ligeiros. 

 





 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA  39 
RELATÓRIOS TÉCNICOS. VOLUME 2 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES NO ALTO DOURO VINHATEIRO 

5 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 

Tendo sido efetuada a Avaliação de Impactes e tendo-se concluídos que os efeitos do projeto 

serão essencialmente neutros ou ligeiros, entende-se não ser justificada a conceção ou proposta 

de medidas de mitigação, que só se justificariam na presença de efeitos adversos de maior 

significância que os gerados pelo projeto. 
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6 RESUMO E CONCLUSÕES 

Tendo sido efetuada uma quantificação da afetação física dos atributos culturais e naturais que 

conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, afetados pela implementação do projeto do 

Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, foi possível concluir que nenhum desses atributos é 

impactado de forma expressiva pelo projeto, antes tendo os seus efeitos sobre a ZEP do ADV, e 

sobre o próprio ADV, sido considerados tendencialmente neutros. 

Assim, pode concluir-se que o Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, não só não 

comprometerá o ADV como, efetivamente, se insere numa lógica de modernização e otimização 

da exploração agrícola de um conjunto de culturas tradicionalmente associadas a este território 

– a vinha e o olival, e pontualmente, o amendoal – que é, no fundo, a própria razão de existir do 

ADV e a origem dos seus valores universais. 
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