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1. INTRODUÇÃO
Ao abrigo do disposto no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006,
de 6 de Janeiro, a empresa Speedfalls – Energias, Lda., remeteu à APA, a PDA relativa ao projecto de
“Captação de Água do Domínio Público Hídrico para Produção de Energia Hidroeléctrica, relativo ao
Lote 2N”.
O Projecto, embora não atinja os limiares previstos no anexo II do referido diploma, foi considerado
pela entidade licenciadora, a ARHN, como sendo susceptível de provocar impacte significativo no
ambiente, encontrando-se assim sujeito ao regime jurídico de AIA ao abrigo do disposto no n.º 4 do
artigo 1º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual redacção.
A CA, nomeada ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 11º do referido diploma, foi constituída pela
APA, a ARHN, o ICNB, o IGESPAR, a CCDRN e a DRCN. Os representantes nomeados por essas
entidades foram:
APA

Eng.ª Sara Sacadura Cabral (Coordenação)

APA

Eng.º Augusto Serrano (Consulta Pública)

ICNB

Arqt.ª Alcinda Tavares (Ecossistemas)

ARHN

Eng.ª Maria João Magalhães (Recursos Hídricos e Qualidade da Água)

IGESPAR Dr. José Luís Monteiro (Património)
CCDRN

Dr. José Freire (Uso do Solo; Qualidade do Ar, Socioeconomia e Ordenamento do
Território)

DRCN

Dr. Paulo Amaral (Património)

A Comissão contou ainda com a colaboração da Arqt.ª Cristina Russo (APA) para apreciação do factor
ambiental Paisagem.
A APA, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 11º do diploma legal acima
mencionado, solicitou parecer externo às seguintes entidades:
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Câmara Municipal de Mirandela
Câmara Municipal de Vinhais
DGEG
DRAPN
LNEG
Contudo, até à data de conclusão do presente parecer, não foram recebidos contributos das referidas
entidades.
A PDA foi elaborada pela empresa Gibb Portugal e não foi sujeita a Consulta Pública, por solicitação do
proponente.
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
2.1.

Enquadramento geográfico

O Projecto em causa corresponde a um conjunto de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos no rio
Tuela e no rio Macedo, os quais se desenvolvem no nordeste transmontano, inseridos na bacia
hidrográfica do rio Douro. O rio de Macedo constitui um afluente do rio Tuela, que por sua vez
representa um afluente do rio Tua.

Fonte: Figura 1 da PDA

Figura 1 – Enquadramento geográfico da área de intervenção

O Projecto insere-se assim nos concelhos de Vinhais, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, distrito de
Bragança, abrangendo as freguesias identificadas no quadro seguinte.
Quadro 1 - Concelhos e freguesias abrangidos pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos
Concelho
Macedo de Cavaleiros

Mirandela

Freguesias

Aproveitamentos Hidroeléctricos

Lamalonga

Marta e Ponte da Pedra

Abrambes

Contins e Guribanes

Carvalhais

Contins

Fradizela

Ribeirinha

Mascarenhas

Contins e Guribanes

Múrias

Guribanes

S. Pedro Velho

Marta, Ponte da Pedra e Ribeirinha

Torre de D. Chama

Ponte da Pedra e Ribeirinha

Vale de Gouvinhas

Guribanes

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho 2011

3

Captação de Água do Domínio Público Hídrico para Produção de Energia Hidroeléctrica,
relativo ao Lote 2N
Processo de Definição de Âmbito n.º 173
Concelho

Vinhais

Freguesias

Aproveitamentos Hidroeléctricos

Agrochão

Agrochão

Ervedosa

Vale da Pata

Nunes

Armoniz e Brito

Penhas Juntas

Brito e Vale da Pata

Vale de Janeiro

Brito e Vale da Pata

Vale das Fontes

Marta e Vale da Pata

Vilar de Peregrino

Armoniz

Vinhais

Armoniz e Brito

Tendo em conta a definição de áreas sensíveis nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de
3 de Maio, na sua actual redacção, verifica-se a afectação directa ou indirecta das seguintes áreas
sensíveis:
ZPE de Montesinho/Nogueira, localizada imediatamente a montante do troço do rio Tuela
abrangido pelo Lote 2N;
Castro de São Juzenda - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 8/83, de 24 de Janeiro)
Pelourinho de Nozelos - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 23 122, de 11 de Outubro de
1933)
Ponte da Pedra - Monumento Nacional (Decreto n.º 28/82, de 26 de Fevereiro)

Fonte: Figura 3 da PDA

Figura 2 – ZPE de Montesinho / Nogueira e a localização do Lote 2N

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho 2011

4

Captação de Água do Domínio Público Hídrico para Produção de Energia Hidroeléctrica,
relativo ao Lote 2N
Processo de Definição de Âmbito n.º 173
Das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que ocorrem na área de implantação do
Projecto destaca-se REN, RAN, DPH, recursos geológicos e áreas de importante valor paisagístico.
Salienta-se ainda que no rio Tuela, a montante do troço em causa, existem já dois aproveitamentos
hidroeléctricos em funcionamento – Aproveitamento Hidroeléctrico de Nunes e Aproveitamento
Hidroeléctrico das Trutas, este último sujeito a procedimento de AIA e objecto de DIA favorável
condicionada a 12 de Fevereiro de 2004. No troço em análise, assinala-se a existência do
Aproveitamento de Torga, também em funcionamento, com uma potência instalada de 10 MVA, uma
queda bruta de 61,4 m e 18 m3/s de caudal.
2.2.

Antecedentes

O troço do rio Tuela correspondente ao Lote 2N, pelas características que apresenta ao nível do
potencial hidroeléctrico, já foi alvo de estudos e projectos anteriores para implementação de
aproveitamentos de natureza idêntica aos agora apresentados.
Destaca-se o estudo prévio relativo ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Cavages, sujeito a
procedimento de AIA (AIA n.º 1337) em 2005. As soluções preconizadas neste estudo tinham a sua
localização prevista no rio Tuela, nas freguesias de Vale de Janeiro e Penhas Juntas, concelho de
Vinhais, na proximidade dos locais agora previstos para os Aproveitamentos de Brito e de Vale da
Pata, mas com dimensões superiores às agora projectadas.
Em sede de AIA concluiu-se que qualquer uma das alternativas implicava impactes negativos
significativos, principalmente decorrentes da afectação de uma área de elevado valor ecológico,
situada na envolvente ao Sítio Classificado Montesinho/Nogueira e à ZPE das Serras de Montesinho e
Nogueira. Atendendo ao elevado valor natural desta área e do ecossistema aquático do rio Tuela, bem
como aos impactes negativos, significativos, irreversíveis, não minimizáveis e cumulativos que o
projecto iria induzir, foi emitida DIA desfavorável a 14/09/2005.
Neste lote do rio Tuela há ainda a assinalar o Aproveitamento Hidroeléctrico de Torga, no concelho de
Vinhais, freguesias de Ervedosa e Vale das Fontes. Este aproveitamento, composto por um açude de
gravidade, um circuito hidráulico em pressão e uma central hidroeléctrica na margem direita, tem uma
potência instalada de 10 MVA, com uma queda bruta de 61,4 m e um caudal de projecto 18m3/s.
Um pouco a montante deste lote, verifica-se ainda a existência de dois aproveitamentos
hidroeléctricos em exploração, designadamente:
Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas, exactamente a montante da confluência do rio Tuela
com o rio Baceiro, com uma albufeira associada de 14 300 m2 e uma capacidade de
armazenamento de 33 583 m3. Este projecto foi sujeito a procedimento de AIA (AIA n.º 987)
tendo sido emitida DIA favorável condicionada a 12/02/2004.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Nunes, a jusante da confluência do rio Tuela com o rio
Baceiro, com uma capacidade útil de 98 000 m 3 e um Nível de Pleno Armazenamento (NPA) de
535,5 m.
No que se refere especificamente ao Projecto em análise, este surge na sequência do concurso público
realizado em execução da Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2010, de 10 de Setembro para a
adjudicação dos Contratos de Implementação e de Concessão destinados à captação de água do DPH
para a produção de energia hidroeléctrica e para a concepção, construção, exploração e conservação
das respectivas infra-estruturas hidráulicas, com reserva de capacidade de injecção de potência na
Rede Eléctrica de Serviço Público (RESP) e de identificação de pontos de recepção associados para
energia eléctrica produzida em central ou centrais hidroeléctricas, relativo ao Lote 2N.
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No âmbito do referido concurso, foi outorgado com o Estado Português, a 27 de Dezembro de 2010, o
contrato de implementação do Lote 2N.
2.3.

Objectivos e Justificação do Projecto

A Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), definida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
29/2010, de 15 de Abril, assenta sobre cinco eixos principais, dois dos quais consistem na aposta nas
energias renováveis e na utilização da política energética para a promoção do crescimento e da
independência energética nacionais.
Neste contexto está previsto o reforço da utilização da energia hidroeléctrica, nomeadamente a
proveniente de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos – centrais mini-hídricas. Para prossecução
deste objectivo foram lançados, no final do ano de 2010, procedimentos concursais de iniciativa
pública aplicáveis a aproveitamentos hidroeléctricos de pequena dimensão, nos quais se insere o
presente Projecto.
O conjunto de mini-hídricas previsto para o Lote 2N do rio Tuela irá assim contribuir para a
implementação das políticas e estratégias energéticas nacionais e europeias, em particular no que se
refere ao aumento da capacidade de produção de energia com origem em fontes renováveis, à
promoção da independência energética do país e à redução das emissões de gases de efeito estufa.
2.4.

Características do Projecto

O Projecto em análise corresponde a um conjunto de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, oito
no rio Tuela (AH de Armoniz, Brito, Vale da Pata, Marta, Ponte da Pedra, Ribeirinha, Guribanes e
Contins) e um no rio Macedo (AH de Agrochão), abrangendo uma extensão de 42 km e 23 km de linha
de água, respectivamente.
O Lote, designado por 2N, foi colocado a concurso com as seguintes condições:
Troço do rio Tuela compreendido entre as coordenadas M = 292 480,43 e P = 536 290,86, a
montante, e M = 279 263,42 e P = 507 613,88, a jusante;
Troço do rio Macedo compreendido entre as coordenadas M = 293 062,76 e P = 525 288,06, a
montante, e M = 281 347,83 e P = 518 995,08, a jusante;
Potência instalada total de 17 MW;
Injecção na RESP através da Subestação de Macedo, com as coordenadas M=297 800,00 e
P=508 252,00.
Foram consideradas como condições de fronteira para a definição deste Lote várias infra-estruturas
existentes na área em causa e cuja manutenção se pretende assegurar, designadamente, as pontes
de Nuzedo de Baixo, da Pedra e das Arcas, os pontões de Mosteiró e das Quintas e o Aproveitamento
Hidroeléctrico de Torga.
O Caderno de Encargos do concurso definiu à partida regras de dimensionamento muito específicas,
sem prejuízo de outras que poderão resultar dos processos de avaliação subsequentes:
A altura das barragens não pode ultrapassar os 5 metros, excepto nos casos em que o rio corre
mais encaixado onde são aceites alturas até 10 metros;
A área da albufeira não pode ser superior a 40 hectares e a extensão do troço do rio entre a
barragem e a restituição não pode exceder os 2,5 km de comprimento;
O volume da albufeira não pode exceder 100 000 m3;
Parecer da Comissão de Avaliação
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O comprimento do coroamento deve ser inferior a 80 metros
Deve ser privilegiada a utilização, com optimização, de infra-estruturas existentes.
No quadro seguinte apresentam-se as principais características de cada aproveitamento, sendo
comum a todos a existência de uma escada de peixes e a descarga de caudal ecológico.
Quadro 2 – Características gerais dos Aproveitamentos Hidroeléctricos a instalar no Lote 2N
Aproveitamento
Hidroeléctrico

NPA

Volume à cota do
NPA (m3)

Área Inundada à
cota do NPA (m2)

Potência Instalada
(kW)

Armoniz

395,30

211835

127102

2205

Brito

378,10

327243

196346

4058

Vale da Pata

350,98

248535

149121

2220

Marta

272,06

109736

65842

1632

Ponte da Pedra

261,37

491310

294786

1663

Ribeirinha

251,29

179897

134923

1291

Guribanes

232,93

343760

206256

1197

Contins

220,92

74502

124170

693

Agrochão

418,82

110

331

2034

Note-se que no capítulo 3 da PDA são identificadas mais duas soluções para localização do conjunto
de Aproveitamentos Hidroeléctricos: a Solução 1 com um conjunto de 10 locais com eventual potencial
hidroeléctrico; e a Solução 2 com 12 locais. Contudo, e apesar da análise comparativa apresentada,
estas soluções não foram desenvolvidas no capítulo 2.8.6 da PDA, relativo à descrição do Projecto,
pelo que não é claro se as mesmas foram já totalmente afastadas ou se irão ainda ser consideradas
na avaliação subsequente.

2.5.

Projectos Associados e Complementares

A PDA identifica como projectos associados os aproveitamentos previstos para o lote 1N Aproveitamentos Hidroeléctricos do rio Rabaçal e do rio Calvo, e o Aproveitamento Hidroeléctrico de
Foz Tua, todos localizados na bacia do rio Tua.
Como projectos complementares aos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Lote 2N são indicados os
seguintes:
Rede eléctrica de ligação à subestação de Macedo ou a pontos alternativos, tirando partido das
infra-estruturas próximas existentes;
Criação de novos acessos
Criação de estaleiros, zonas de apoio à obra e acessos temporários;
Criação/utilização de área de depósito/empréstimo de materiais.
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3. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
A Definição de Âmbito constitui uma fase preliminar do procedimento de AIA através da qual se
pretende identificar, analisar e seleccionar as vertentes ambientais mais significativas que podem ser
afectadas pelo Projecto e sobre as quais a avaliação subsequente deverá incidir, facilitando o
planeamento e a definição dos termos de referência do EIA.
Neste sentido, pretende-se com a presente apreciação verificar a consistência da PDA apresentada,
em termos de estrutura e conteúdo, tendo como referencial o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio, na sua actual redacção e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e considerando os
seguintes pressupostos de base:
Elaboração do EIA para o projecto em fase de Projecto de Execução;
Identificação das questões relevantes que constituem o quadro de acção para a elaboração do
EIA, face à tipologia de projecto em causa;
Informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de AIA seja
suficiente e adequada.
Da apreciação efectuada verifica-se que a estrutura da PDA apresentada está de acordo com as
normas técnicas definidas no anexo I da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Contudo, em termos de
conteúdo, foram identificadas algumas lacunas, imprecisões e informação insuficiente, aspectos que
carecem de desenvolvimento, conforme enunciado de seguida.
3.1.

Aspectos Gerais

O EIA deve constituir um documento autónomo, apresentando toda a informação relevante de uma
forma clara e acessível, tendo em consideração as normas constantes no Anexo II da Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril. A informação complementar deve ser apresentada em anexo
O EIA deve ainda apresentar cartografia a uma escala adequada, com legendas claras e explícitas,
para que a informação disponibilizada seja perceptível e facilmente legível.
No que se refere à Consulta Pública, e dado que em sede de Definição de Âmbito a mesma não foi
solicitada pelo proponente, o EIA a apresentar deve contemplar a auscultação dos interessados face
ao Projecto, incluindo a descrição da metodologia adoptada, as dificuldades encontradas na sua
aplicação e a apresentação e discussão dos resultados obtidos.
Na elaboração do RNT reforça-se a necessidade de cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e na Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril, nomeadamente o mencionado no Anexo III relativo aos “Critérios para a
elaboração de resumos não técnicos de estudos de impacte ambiental”.
O RNT deverá ser apresentado em documento autónomo, em suporte impresso e em suporte
informático selado, de acordo com o disposto no Despacho nº 11874/2001 (Diário da República – II,
nº 130 – 5 de Junho).
Salienta-se ainda que, além do proposto na PDA apresentada, o EIA deve reflectir os resultados da
apreciação constante no presente documento.
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3.2.

Identificação do Projecto

A designação atribuída ao Projecto, embora decorra da denominação do Concurso de Concessão
outorgado, não permite a identificação imediata da tipologia de projecto em causa, o que certamente
não facilitará o processo de Consulta Pública. Neste sentido, considera-se que no EIA deverá ser
apresentado um subtítulo que possibilite este reconhecimento.
No que se refere à fase em que se encontra o Projecto, e conforme já foi referido, considerou-se como
pressuposto de base a sujeição a procedimento de AIA em sede de Projecto de Execução.
Contudo, tal não é indicado de forma expressa na PDA, dado que no capítulo 2.2.2. deste documento
apenas é referido que o EIA a elaborar “incidirá sobre a fase de Projecto”.
3.3.

Antecedentes

O EIA deve conter uma síntese dos antecedentes, quer no que se refere ao desenvolvimento do
Projecto quer no que se refere aos estudos ambientais desenvolvidos.
Neste âmbito, deve ser apresentada uma descrição sumária das várias alternativas consideradas ao
longo do desenvolvimento do Projecto e dos principais fundamentos para rejeição ou selecção das
mesmas, a qual deverá ser acompanhada de cartografia a escala adequada.
Deve também ser apresentada uma descrição da PDA e da deliberação da CA sobre a mesma,
referindo ainda outros aspectos que possam ter sido relevantes para a elaboração do EIA.
3.4.

Enquadramento, Justificação e Objectivos do Projecto

O EIA deve apresentar informação actualizada e objectiva que permita identificar de forma clara os
objectivos do Projecto. Neste sentido devem ser considerados os seguintes aspectos:
Enquadramento do Projecto face aos IGT e às condicionantes aplicáveis;
Identificação das áreas sensíveis (cfr. definidas pelo artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3
de Maio, na sua actual redacção) situadas na área de influência do Projecto e respectiva
cartografia;
Descrição da situação existente que justifica a necessidade do Projecto;
Identificação dos fundamentos e objectivos do Projecto e das suas principais componentes;
Fundamentação para a dimensão, tecnologia e características adoptadas para o Projecto.
Neste âmbito, importa salientar que o Projecto não consta nos instrumentos de gestão em vigor,
designadamente no Plano da Bacia Hidrográfica do Douro (PBHD), no Plano Regional de Ordenamento
do Território do Norte (PROTN), em fase final de aprovação, nem nos Planos Directores Municipais
(PDM) em vigor ou em revisão.
O Decreto-Lei n.º 126/2010, de 23 de Novembro que estabelece o regime de implementação dos
aproveitamentos hidroeléctricos destinados à captação de água para a produção de energia eléctrica
com capacidade instalada até 20 MW, pressupõe efectivamente a existência de um planeamento
prévio a nível das sub-bacias hidrográficas. Contudo, no presente caso, verifica-se ainda a ausência de
um Plano de Gestão aprovado.
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3.5.

Descrição do Projecto e das alternativas consideradas

O EIA deve conter uma descrição objectiva do Projecto em avaliação, nomeadamente dos aspectos e
componentes relevantes para a avaliação ambiental (descrição das componentes do projecto
incluindo, a localização, dimensão, processos tecnológicos, entre outras características do Projecto).
Deve ser indicada uma estimativa do período de vida útil bem como a programação temporal das
fases de construção, exploração e desactivação e sua relação, quando aplicável, com o regime de
licenciamento ou de concessão.
A descrição do Projecto deve incluir a identificação e quantificação dos materiais e energia utilizados e
produzidos em cada uma das fases, bem como a indicação e estimativa dos efluentes, resíduos e
emissões para o meio natural (água, solo e atmosfera).
A localização do Projecto deve ser feita à escala regional e nacional, identificando concelhos e
freguesias, e acompanhada da respectiva representação cartográfica e georeferenciação.
Devem também ser descritos de forma sistematizada os projectos associados, complementares ou
subsidiários.
A descrição do Projecto apresentada no capítulo 2.8. da PDA identifica nove Aproveitamentos
Hidroeléctricos, enunciando sucintamente as suas características de dimensionamento. Todavia, a
localização dos mesmos apenas é feita de forma aproximada, com indicação das freguesias
abrangidas. Não são identificados de forma precisa os locais previstos para implantação dos vários
aproveitamentos hidroeléctricos, nem tão pouco apresentada representação cartográfica em escala
adequada e legível (a Figura 15 não tem escala nem legenda e o Mapa 1 tem uma escala de
1:350000).
Relativamente aos projectos complementares identificados, considera-se que a criação de estaleiros,
de zonas de apoio e de acessos temporários bem como o depósito e empréstimo de terras não
constituem projectos complementares mas sim componentes do próprio Projecto, pelo que devem ser
avaliados como tal no EIA. O mesmo se verifica para a rede eléctrica de ligação à subestação de
Macedo e para a criação de novos acessos, sendo que para estes deve ser averiguado o seu
enquadramento nas tipologias previstas nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.
Quanto às alternativas descritas no capítulo 3 da PDA, considera-se que a análise desenvolvida, quer
do ponto de vista técnico quer do ponto de vista ambiental, deve ser retomada no EIA tendo em
atenção os aspectos referidos no último parágrafo do capítulo 2.4. e no capítulo 3.3 do presente
documento. Da leitura da PDA não é claro se o EIA irá ser apresentado em sede de Estudo Prévio,
considerando a avaliação das três soluções alternativas, ou se pelo contrário será apresentado em
Projecto de Execução, considerando apenas a solução descrita no capítulo 2.8.6 da PDA. Esta é uma
questão determinante, em função da qual poderão existir aspectos relevantes que não estejam
salvaguardados nesta apreciação.
3.6.

Identificação dos factores ambientais relevantes

Tendo em conta as características da área em que se insere o Lote 2N, bem como a natureza das
intervenções previstas, devem ser considerados como factores ambientais muito relevantes os
Ecossistemas, a Qualidade da Água, os Recursos Hídricos e o Património.
Como factores ambientais relevantes devem ser considerados a Socioeconomia, o Uso do Solo, o
Ordenamento do Território e a Paisagem.
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3.7.

Caracterização do ambiente afectado, avaliação de impactes, definição de medidas
de mitigação e de planos monitorização

Para caracterização do estado actual do ambiente o EIA deve considerar todos os factores ambientais
susceptíveis de serem afectados pelo Projecto bem como a inter-relação entre os mesmos.
Neste sentido deve ser apresentada informação actualizada, sistematizada e direccionada para os
factores ambientais e para o Projecto em avaliação, acompanhada de cartografia à escala adequada,
georeferenciada sempre que possível, e com o nível de detalhe compatível com a importância
atribuída aos diferentes factores ambientais. Deve ser descrita a metodologia específica utilizada para
cada factor ambiental e indicado o grau de incerteza associado à caracterização efectuada.
Deve também ser caracterizada a previsível evolução do ambiente afectado caso o Projecto não fosse
realizado (alternativa zero, ou seja, não concretização do Projecto).
Tendo em conta a caracterização do ambiente afectado e a natureza do Projecto em causa, o EIA
deve identificar e avaliar os impactes ambientais decorrentes do mesmo. Esta avaliação deve
identificar a magnitude e significância dos impactes, através de metodologias e critérios devidamente
fundamentados.
Devem também ser avaliados os impactes cumulativos que resultam do Projecto em associação com a
presença de outros projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos complementares ou
subsidiários.
Em função dos impactes identificados, da sua magnitude e significância, devem ser propostas medidas
adequadas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e para potenciar os eventuais
impactes positivos.
A avaliação deve ainda evidenciar os impactes residuais que não podem ser evitados, minimizados ou
compensados e identificar os factores ambientais que carecem de acompanhamento e para os quais
devem ser propostos planos de monitorização.
Especificamente no que se refere ao Projecto em causa, importa destacar que o mesmo se insere no
sector inferior do rio Tuela, troço no qual se encontra prevista a implantação de medidas
compensatórias imposta pelo procedimento de AIA do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua
(AHFT) e respectiva pós-avaliação (PA).
Estas medidas, visando a compensação para as afectações do AHFT sobre os ecossistemas aquáticos,
incluem a “Criação de Zonas de Protecção das populações de peixes autóctones e das comunidades de
mexilhões-de-rio” (zonas de especial interesse para a conservação da Verdemã-do-norte e das
espécies de bivalves em referência) no Rio Tuela entre a ponte que liga Carvalhais ao Vale de Juncal e
Guribanes, com aproximadamente 7 km.
Neste sentido, o EIA deve identificar e analisar, de forma clara e objectiva, a eventual sobreposição e
(in)compatibilidade entre o Projecto e as medidas compensatórias previstas no âmbito do AHFT.
O EIA deve também apresentar uma avaliação dos impactes cumulativos do Projecto com projectos de
natureza similar, existentes ou previstos, numa perspectiva de avaliação integrada a nível da bacia
hidrográfica do rio Tua.
Assim, apresentados os aspectos gerais a ter consideração no EIA, analisam-se de seguida as
abordagens propostas para avaliação dos vários factores ambientais.
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3.7.1.

Uso do Solo

No que se refere ao factor Uso do Solo, considera-se correcta a metodologia proposta na PDA para
caracterização do ambiente afectado e avaliação de impactes.
3.7.2.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais considera-se que a PDA apresenta uma proposta
metodológica apropriada, contemplando os elementos necessários para o desenvolvimento da fase
subsequente do procedimento de AIA.
Contudo, além do referido na PDA, o EIA deve ainda apresentar a simulação da exploração prevista
em termos de descargas diárias, preferencialmente em termos horários, no sentido de minimizar os
impactes. A PDA aponta uma metodologia para cálculo do caudal ecológico que inclui curvas de
utilização de habitat mas alerta-se para o facto de, não tendo estas sido apresentadas, não ser certa a
viabilidade da sua utilização perante as características especificas locais.
Quanto aos Recursos Hídricos Subterrâneos a sua abordagem na PDA foi um pouco incipiente. No EIA
deve ser feita a inventariação dos recursos hídricos subterrâneos potencialmente afectados pelo
Projecto e avaliados os potenciais impactes, incluindo a afectação potencial de aquíferos e eventuais
captações de água existentes.
Também no que se refere ao factor Qualidade da Água, considera-se que a PDA apresenta algumas
incorrecções e lacunas que devem ser supridas no EIA.
Na página 67 é referido que os empreendimentos a construir se irão localizar "na sua maioria em
massas de água com um bom potencial". Contudo, as referidas massas de água (PT03DOU0180,
PT03DOU0191, PT03DOU0244 e PT03DOU0187) encontram-se, pelo menos para já, identificadas
como massas de água naturais, não se devendo como tal referir o potencial, mas sim o estado.
Apenas no caso das alterações provocadas pelos empreendimentos em causa serem suficientemente
significativas para alterar a tipologia das massas de água de naturais para fortemente modificadas, se
deverá considerar potencial ecológico.
Por outro lado, afirmações constantes no capítulo 5 ("a modelação da qualidade da água apresenta
inúmeras vantagens relativamente à simples monitorização ", página 112), e no capítulo 6 ("utilizar-se-

à modelação matemática/simulação para a componente qualidade da água e listagens de verificação e
desenvolvimento de índices de avaliação para a componente ecossistemas ") evidenciam a ênfase dada
à modelação matemática. Embora se reconheça-se apropriada a utilização de um modelo de previsão
de impactes, deve também ser feita a monitorização do estado actual e a validação dos cenários
previstos, recomendando-se que seja observado, aquando da elaboração do EIA, o documento guia do
INAG para aproveitamentos hidroeléctricos ("Monitorização da Qualidade Ecológica no âmbito dos
projectos dos empreendimentos hidroeléctricos - Directiva Quadro da Água / Lei da Água").
As questões relacionadas à hidromorfologia, ao corredor ripário e a todos os indicadores biológicos
devem ser devidamente equacionados e ponderadas no EIA, tanto numa perspectiva local como
também numa perspectiva de bacia hidrográfica.
3.7.3.

Qualidade do Ar

No que se refere ao factor Qualidade do Ar, considera-se correcta a metodologia proposta na PDA
para caracterização do ambiente afectado e avaliação de impactes.
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3.7.4.

Ecologia

Após análise da proposta metodológica apresentada na PDA para o factor Ecologia, verifica-se a
existência de várias lacunas a colmatar em fase subsequente, designadamente:
No enquadramento do Projecto nos IGT em vigor, devem ser incluídos o Plano Sectorial da
Rede Natura 2000, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e a Estratégia
Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB). Deve também ser
verificada a conformidade e compatibilidade dos objectivos do Projecto com os objectivos e
orientações de gestão determinadas pelos diferentes IGT.
Identificação dos projectos e aproveitamentos existentes nas Hemi-bacias de localização e
afectadas directa ou indirectamente pelo Projecto e aproveitamentos existentes
Caracterização e diagnóstico dos usos e actividades, bem como utilizações, consumptivas ou
não, da água para as hemi-bacias de localização e afectadas directa ou indirectamente pelo
Projecto;
Caracterização, diagnóstico e valoração integrada dos valores naturais e sistemas biofísicos de
suporte, nomeadamente nas hemi-bacias de localização e afectadas directa ou indirectamente
pelo Projecto e aproveitamentos existentes;
Estudo e cartografia detalhada dos valores naturais, baseada na informação mais actual
disponível e em trabalho de campo adequado, de acordo com critérios e metodologias técnica e
cientificamente validadas;
Sistematização e análise correlacionada entre Tipo de Biótopo/Habitat/Espécies da Fauna e da
Flora (estatutos de protecção e conservação);
Utilização de uma matriz comum (ou facilmente comparável) às fases de caracterização,
análise/valoração e avaliação, utilizando para avaliação qualitativa o mais possível indicadores
mensuráveis;
Desenvolver a avaliação dos impactes cumulativos com base em:
Dados do diagnóstico da situação de referência, quanto ao estado actual de conservação
dos sistemas ecológicos versus actividades/usos e infra-estruturas já existentes
(aproveitamentos hídricos e hidroeléctricos existentes), com impactes efectivos no
território;
Impactes previsíveis de outros projectos, nomeadamente projectos complementares e
associados, bem como do AHFT.
Integração e/ou articulação do plano geral de monitorização com planos de monitorização
existentes e previstos para o território em análise e/ou confinante;
No âmbito deste factor ambiental, e tal como já mencionado no capítulo 3.7 do presente documento,
reforça-se uma vez mais a necessidade de identificar, analisar e avaliar a eventual sobreposição e (in)
compatibilidade entre o Projecto e as medidas compensatórias previstas para o AHFT do Plano
Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH).
O presente parecer é complementado em detalhe pelo memorando “Implementação e Concessão de
Aproveitamentos Hidroeléctricos nos Rios Tuela e Rabaçal (Procedimentos Concursais nº 4708/2010 e
nº 4722/2010) - Condicionantes e recomendações para as fases subsequentes dos processos
(elaboração de estudos prévios, PDAs e EIAs)” do ICNB, constante no Anexo II do presente
documento.
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3.7.5.

Socioeconomia

Após análise da metodologia proposta na PDA para o factor ambiental Socioeconomia, considera-se
que deve ser dado especial relevo à caracterização da envolvente próxima, incluindo a área de
incidência directa do Projecto (diferentes órgãos dos aproveitamentos hidroeléctricos, albufeiras, etc.)
e uma envolvente com um raio de 1km. Devem também ser considerados os corredores de 200m para
ambos os lados do eixo da linha de transporte de energia e dos circuitos hidráulicos. Esta
caracterização deve identificar os aglomerados habitacionais, habitações isoladas, actividades
económicas e equipamentos, com indicação das respectivas distâncias às componentes do Projecto.
Devem também ser identificadas e caracterizadas todas as vias a utilizar pelo tráfego afecto à obra,
incluindo a ocupação existente ao longo das mesmas numa faixa de 50m para cada um dos lados da
via. Devem ser estudados percursos alternativos que evidenciem a minimização de afectação de
aglomerados urbanos, estudo esse que deve ser devidamente articulado com as Câmaras Municipais e
Juntas de Freguesia afectadas.
O resultado da caracterização solicitada nos pontos anteriores deve ter correspondência em
representação cartográfica específica para a Socioeconomia, a escala não inferior a 1:10.000, e com
indicação da fonte e da respectiva data.
A informação obtida deve, sempre que possível, ser sistematizada sob a forma de tabelas.
Em função desta caracterização do ambiente afectado, deve ser feita a identificação de eventuais
impactes ainda não previstos e respectivas medidas de minimização e/ou compensação.
3.7.6.

Ordenamento do Território

Embora a PDA identifique muito sucintamente os IGT em vigor, não identifica os diplomas legais que
aprovam o regime da REN nos diferentes municípios.
Na proposta metodológica para caracterização do ambiente afectado é feita uma referência genérica
aos PDM aplicáveis, sem contudo serem identificadas as respectivas classes de espaço, conforme
previsto no ponto iii) do n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Esta situação
reflecte-se também na proposta metodológica para avaliação de impactos.
De referir que no PDM de Mirandela a classe de espaço “áreas de importante valor paisagístico” não
permite o tipo de uso proposto pelo Projecto. Também no PDM de Vinhais, os espaços naturais são
considerados non aedificandi, com a excepção para as intervenções de inquestionável interesse,
reconhecidas pela Câmara Municipal.
De referir que no PDM de Mirandela a classe de espaço “áreas de importante valor paisagístico”,
afectada pelo Projecto, não permite o tipo de uso proposto. Também no PDM de Vinhais, os espaços
naturais, também afectados pelo Projecto, são considerados non aedificandi, com a excepção para as
intervenções de inquestionável interesse, reconhecidas pela Câmara Municipal.
Note-se que a PDA não demonstra a compatibilidade do Projecto com os IGT aplicáveis.
O EIA terá assim que colmatar as lacunas acima identificadas.
3.7.7.

Património

Embora se considere correcta a abordagem preconizada na PDA para o factor Património, entende-se,
conforme já mencionado no capítulo 3.6 do presente documento, que este factor deve ser considerado
muito relevante e não somente relevante, como proposto na página 130 da PDA.
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Tendo em conta os valores patrimoniais com estatuto legal de protecção que serão afectados, directa
ou indirectamente, pelo Projecto, dos quais se destaca o Monumento Nacional designado Ponte da
Pedra sobre o Rio Tuela, nos termos da Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro e face à protecção que
este diploma estabelece para o Património Cultural, a valência patrimonial tem de merecer a devida
relevância na avaliação ambiental a efectuar.
Relativamente à metodologia proposta para o factor Património, importa desde logo destacar que a
prospecção arqueológica a realizar deve ser sistemática para todas as áreas a afectar pelo Projecto e
não selectiva como indicado na PDA.
Quanto às peças desenhadas (quadro da página 139 da PDA) estas devem obedecer ao estipulado na
referida Circular, isto é:
Cartografia comparativa da prospecção proposta/realizada, com indicação das lacunas de
conhecimento (deficiências na prospecção);
Cartografia do projecto com sinalização das ocorrências identificadas à escala 1: 25 000,
quando em PE deverá ser apresentada à escala de projecto (1:5 000 ou 1:2 000).
Refira-se ainda que a análise qualitativa de possíveis impactes, conforme é expressa na PDA para o
património arqueológico, deve também ser efectuada relativamente ao património edificado. Do
mesmo modo, sendo tipificadas as medidas de minimização para os valores patrimoniais a serem
afectados, estes devem também ser objecto, para além das medidas de minimização de carácter geral
e específico, de planos de monitorização a realizar durante a fase de exploração do empreendimento.
Por último, alerta-se para a necessidade do arqueólogo responsável pela vertente patrimonial do
referido EIA seguir o preconizado na Circular “Termos de referência para o descritor património
arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, IPA, 10 de Setembro de 2004.
3.7.8.

Paisagem

Do ponto de vista paisagístico os principais impactes do Projecto decorrem da introdução de novos
elementos no território, que irá alterar não só a leitura e a percepção visual da área de intervenção,
mas também da sua envolvente.
A Paisagem enquanto componente estrutural e funcional deve assim ser identificada, analisada e
avaliada com base na identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Para
tal devem ser tidas em conta as estruturas fundamentais da paisagem, quer as estruturas biofísicas
(relevo, hidrografia, vegetação, ocupação do solo, etc.) quer os elementos que o Homem construiu,
interpretando o meio de modo a que este lhe fosse útil (a floresta, as quintas, os agrossistemas
tradicionais, etc.).
A informação a recolher e a apresentar no EIA deve englobar não apenas a análise e caracterização da
paisagem do local de implementação de cada um dos aproveitamentos que constituem o Projecto mas
de toda a área afectada pelos mesmos. Esta caracterização deve ser feita com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, para as Unidades Homogéneas
consideradas, complementada com uma informação cartográfica legível.
Considerando a natureza e significância do impacte visual resultante da implantação dos vários
aproveitamentos, sugere-se a elaboração um Plano de Recuperação Biofísica e um Projecto de
Enquadramento Paisagístico, que deverá incluir um Plano de Manutenção, detalhando os
procedimentos a implementar e a calendarização das operações básicas de manutenção do
revestimento vegetal. Estes planos devem integrar cartografia de Sensibilidade Paisagística e das
Bacias Visuais, com a identificação dos pontos de elevada sensibilidade.
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No que se refere à avaliação de impactes, devem ser consideradas as alterações directas e indirectas
na paisagem, quer em termos locais quer em termos regionais, bem como os impactes cumulativos
resultantes deste Projecto com outros existentes ou previstos.
Para definição das medidas de minimização, especialmente dirigidas aos impactes de maior
significância, deve ser avaliada a eficácia das mesmas para prevenir ou reduzir os impactes negativos
identificados. As medidas a propor devem ser explícitas quanto ao objectivo, eficácia e localização.
Tendo em conta a elevada riqueza ecológica e paisagística da área de incidência do Projecto, a
avaliação do factor Paisagem deve também englobar uma abordagem integrada na perspectiva da
Ecologia da Paisagem.
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4. CONCLUSÕES
Na sequência da apreciação da PDA relativa ao EIA do Projecto, verifica-se que:
Existem aspectos que terão de ser complementados, relativamente ao enquadramento,
identificação e descrição do Projecto, de acordo com o referido neste parecer;
A reformulação destes aspectos pode introduzir novos elementos que poderão não estar
acautelados na PDA apresentada nem na apreciação da mesma, pelo que deverão ser
salvaguardados;
A caracterização do ambiente afectado e a avaliação de impactes para alguns dos factores
ambientais terá de ser complementada com os aspectos referidos na apreciação efectuada pela
CA.
Assim, o EIA deverá integrar não só o proposto na PDA como também os resultados da apreciação
desenvolvida pela CA e que constam do presente parecer, corrigindo e colmatando as falhas
apontadas.

Pela Comissão de Avaliação

Sara Sacadura Cabral
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ANEXO I
Mapas de Localização
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ANEXO II
Memorando do ICNB relativo à “Implementação e
Concessão de Aproveitamentos Hidroeléctricos
nos Rios Tuela e Rabaçal (Procedimentos
Concursais nº 4708/2010 e nº 4722/2010) Condicionantes e recomendações para as fases
subsequentes dos processos (elaboração de
estudos prévios, PDA e EIA)”
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1. ENQUADRAMENTO /SÚMULA
No seguimento do conhecimento dos anúncios dos concursos públicos n.º 4708/2010
e n.º 4722/2010 publicados no Diário da República n.º 201, de 15 de Outubro de 2010,
enviou o ICNB à ARH-Norte o Ofício n.º 22008/2010 DGAC-N-Ordenamento, datado de
02.11.2010 (Anexo 1), o qual pretendeu alertar para constrangimentos ambientais
importantes existentes para os troços de cursos de água concessionados. Na sequência
foi realizada, a 06.01.2011, uma reunião entre o ICNB (Direcção do DGAC-Norte) e a
ARH-Norte, na qual foi solicitado ao ICNB que elaborasse um memorando sobre o
assunto.
Os dois contratos de implementação e concessão de aproveitamentos Hidroeléctricos
relativos aos Lotes 1N – Rio Rabaçal/Rio Calvo e 2N - Rio Tuela/Rio de Macedo terão já
sido celebrados, a 27 de Dezembro de 2010, com os promotores (adjudicatários) Hydrotua-Hidroeléctricas do Tua, Lda e Speedfalls-Energias, Lda, respectivamente.
Os processos em referência perspectivam, em termos de calendarização, a entrega por
parte dos promotores, no prazo de 6 meses a contar da data da assinatura do Contrato
de Implementação, uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA).
Pretende-se, assim, com este memorando, reforçar o alerta para os constrangimentos
ambientais (aspectos ecológicos) existentes, de acordo com a informação sobre
valores naturais disponível. Dá-se também nota de que novos aproveitamentos
hidroeléctricos nos rios Rabaçal/Calvo e ou Tuela/Macedo acarretarão impactes
cumulativos/adicionais sobre valores naturais ocorrentes na Bacia do Tua já afectados
pelos aproveitamentos existentes (ex. mini-hídricas dos rios Tuela e Rabaçal) e ou
projectados, em particular com o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT)
integrado no PNBEPH. No contexto do enquadramento ambiental do AHFT - Processo
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Pós-Avaliação - salientam-se,
ainda, potenciais conflitos e ou incompatibilidades da instalação de novos
aproveitamentos hidroeléctricos nos troços concessionados com medidas de
compensação preconizadas no âmbito do Programa de Medidas Compensatórias do
AHFT para os sistemas ecológicos.
Atendendo a este enquadramento considera-se que o descritor Sistemas ecológicos
deverá afigurar-se como fundamental na avaliação ambiental a assegurar nas fases
subsequentes dos processos e, assim, ser já devidamente contemplado na fase de PDA
prevista.
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No âmbito do previsto no n.º 4 do Artigo 1º e nos critérios estabelecidos no Anexo V
do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro (legislação de AIA), dada a
sensibilidade das áreas em questão e dos valores naturais envolvidos e à
susceptibilidade dos futuros aproveitamentos hidroeléctricos provocarem impactes
significativos sobre os mesmos, isoladamente ou em conjunto com os
aproveitamentos já existentes ou previstos considera-se que os novos projectos de
aproveitamentos hidroeléctricos para os troços concessionados deverão sujeitar-se a
AIA, ainda que não venham a ser abrangidos pelos limiares constantes no Anexo II do
referido Decreto-lei.
Neste contexto, identificam-se, desde já, algumas condicionantes e recomendações
que deverão ser tidas em consideração pelos promotores nas fases subsequentes do
processo – realização de estudos prévios e elaboração da PDA e dos respectivos EIAs.
Recomenda-se, assim, que o presente memorando sirva de orientação para os
processos em curso, sendo desejável que o mesmo seja atempadamente
disponibilizado aos promotores.
Atendendo à sensibilidade e enquadramento ambiental (aspectos ecológicos) destes
processos, e não obstante o envolvimento e ou articulação prévia que se possa desde
já perspectivar, considera-se que o ICNB deverá posteriormente integrar as Comissões
de Avaliação (CAs) dos procedimentos (AIA) que forem instruídos.

2. CONSTRANGIMENTOS AMBIENTAIS (ASPECTOS ECOLÓGICOS)
O elevado valor conservacionista de comunidades e espécies da fauna aquática e
ribeirinha ocorrentes nos Rios Tuela e Rabaçal (e afluentes)
Nos Rios Tuela e Rabaçal encontram-se as mais importantes populações portuguesas
do Mexilhão-de-rio, Margaritifera margaritifera, espécie protegida e ameaçada da
fauna portuguesa, classificada “Em Perigo” pelo Livro Vermelho da IUCN. Embora com
uma distribuição não uniforme e mais abundante nos sectores superiores destes
cursos de água, a extensão de ocorrência desta espécie no Rio Rabaçal (Reis, 2003) vai
desde montante (fronteira com Espanha no PNM) até sensivelmente Miradeses, já
relativamente próximo de Mirandela. No Rio Tuela, a área de ocorrência da espécie
estender-se-á sensivelmente até ao limite da zona salmonícola (próximo de Ervedosa).
Nos sectores médio-inferiores destes rios esta espécie ocorre conjuntamente com
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outra espécie nativa de Mexilhão-de-rio, Unio delphinus (endemismo ibérico). No
sector final do Rio Rabaçal ocorrerá ainda outra espécie, a Potomida littoralis, com
escassas populações em Portugal, algumas das quais serão fortemente afectadas pela
construção das grandes barragens nos rios Sabor e Tua (AH do Baixo Sabor e AH de Foz
Tua).
Os rios Tuela e Rabaçal encontram-se também entre os de maior relevância para a
conservação da Toupeira-de-água, Galemys pyrenaicus, endemismo do Norte da
Península Ibérica e Pirinéus, espécie estritamente protegida da fauna, e classificada
como “Vulnerável” pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005). Estes rios,
em conjunto com vários dos seus afluentes (incluindo o Rio de Macedo e o Rio Calvo)
integraram o sítio importante para a conservação da Toupeira-de-água (sic Galemys)
“Rios Tuela e Rabaçal” (Queiroz et al 1998);
A Bacia do Tua (com particular destaque para os sectores médios e inferiores dos rios
Tuela, Rabaçal e alguns afluentes) assume-se como uma das mais importantes subbacias do Douro para a conservação da Verdemã do Norte, Cobitis calderoni. Trata-se
de uma espécie endémica da Península Ibérica, com distribuição em Portugal muito
fragmentada e restrita a algumas sub-bacias do Douro, sendo a bacia do Tua
reconhecida como aquela onde a espécie será mais abundante e na qual apresenta
uma maior extensão de ocorrência. Encontra-se classificada como “Em Perigo” pelo
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005). Inventários piscícolas realizados
em 2002 detectaram efectivos populacionais importantes no Rio Tuela (Vale de
Prados), na Rib.ª de Lila e no Rio Torto (afluentes do Rio Rabaçal no seu sector inferior)
e densidades mais baixas nos sectores superiores da bacia.
A construção de aproveitamentos hidroeléctricos está identificada como uma das
principais ameaças à conservação das espécies referidas, dados os seus requisitos
ecológicos e elevada sensibilidade às alterações do meio. Para além de originar a perda
de áreas de habitat favorável (em toda a área de influência directa dos projectos),
determina a imposição de barreiras (açudes, barragens e respectivas albufeiras),
quebrando a conectividade fluvial e ecológica e incrementando a fragmentação
populacional. A introdução e ou proliferação de espécies aquícolas exóticas que
beneficiam dos meios lênticos criados, acresce ainda o rol das afectações negativas
sobre as espécies autóctones geradas com a construção deste tipo de infra-estruturas.
Os aproveitamentos hidroeléctricos de Rebordelo e Bouçoais no Rio Rabaçal
(construídos em 2003-2004) terão introduzido importantes alterações no sector
médio-superior do Rio Rabaçal, as quais deverão ser devidamente avaliadas,
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nomeadamente no que respeita à afectação já produzida sobre as populações e
espécies referidas.
No Rio Tuela, os Aproveitamentos hidroeléctricos de Trutas, Nunes e Torga,
constituem também os principais factores de perturbação existentes, muito embora a
menor dimensão dos açudes e extensão das respectivas albufeiras, terá também
associada uma menor magnitude e significância das alterações ecológicas induzidas e
permita inclusive perspectivar uma maior possibilidade de renaturalização e/ou de
melhoramento ecológico dos troços afectados.
A conservação das populações de Margaritifera margaritifera, Unio delphinus,
Galemys pyrenaicus e Cobitis calderoni dependerá da manutenção (e ou recuperação)
das condições ambientais e da naturalidade dos cursos de água nos sectores das bacias
em questão e do não agravamento ou incremento dos factores de perturbação
existentes. Salienta-se que, no que respeita à Verdemã do Norte, o Livro Vermelho
refere especificamente que as medidas de conservação mais importantes são a
conservação do seu habitat e o controlo das espécies não-indígenas nomeadamente
na sub-bacia do Tua.
A importância do Rio Tuela e Rio de Macedo (e respectivos vales) como áreas de
continuidade e corredores ecológicos entre os diferentes sectores da bacia do
Tuela integrados no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Montesinho-Nogueira:
ictiofauna autóctone, toupeira-de-água e fauna terrestre
O SIC Montesinho-Nogueira abrange parcialmente os sectores médio-superiores do Rio
Tuela (SIC e PNM) e as cabeceiras do Rio de Macedo - Ribeiras de Cibrão/Mós (área da
Serra da Nogueira e envolvente). Constituem áreas fundamentais para a salvaguarda
de valores naturais (Fauna, Flora e Habitats) ameaçados e/ou protegidos que
assistiram à classificação daquelas áreas. Trata-se de sectores que evidenciam ainda
um elevado estado de conservação, encontrando-se bosques e galerias ripícolas bem
estruturadas, com uma elevada diversidade e assinalável valor florístico e que
integram cursos de água particularmente relevantes no contexto da fauna aquática e
ribeirinha (vertebrados e ou invertebrados). O elevado valor natural e conservacionista
presente não se esgota nos limites do SIC Montesinho-Nogueira, prolongando-se para
jusante (quer ao longo do Vale/Rio Tuela quer ao longo do Vale/Rio de Macedo. Estes
vales apresentam um elevado grau de naturalidade associada à fraca ocupação e
intervenção humana e relativa inacessibilidade, albergando importantes habitats
naturais e funcionando como importantes corredores ecológicos tanto para a fauna
aquática como para a fauna terrestre.
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Os vales e rios em referência representam assim importantes áreas de continuidade e
de conectividade relativamente ao SIC Montesinho-Nogueira, promovendo a
continuidade espacial e a conectividade das várias componentes da biodiversidade na
região. O troço do Rio Tuela a montante da foz do Rio de Macedo (sensivelmente em
Torre de D. Chama) e o Rio de Macedo assegurarão a conectividade fluvial. A
manutenção desta conectividade fluvial (lótica) mostrar-se-á particularmente
importante para a manutenção/recuperação do bom estado de conservação das
importantes populações de Toupeira-de-água e de ictiofauna autóctone ocorrentes na
sub-bacia do Rio Tuela.
Todo o vale do Rio Tuela abrangido no troço concessionado (Lote 2N) está integrado
num dos corredores ecológicos definidos no âmbito do Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Nordeste (PROF-NE) (Decreto-Regulamentar n.º 2/2007, de
17 de Janeiro). Nestas áreas, delimitadas por serem consideradas eixos principais de
conexão (fauna e flora), perspectivam-se objectivos de protecção e conservação das
formações vegetais naturais (incluindo conservação/recuperação de galerias
ribeirinhas) e a manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos).

A importância avifaunística do Vale do Rio Tuela e elevada proximidade à ZPE
das Serras de Montesinho e Nogueira
O Vale do Rio Tuela (quer na área abrangida pela ZPE quer a jusante) alberga áreas de
elevada importância para a avifauna, destacando-se a presença de áreas escarpadas
onde se verifica a nidificação de avifauna rupícola protegida e ameaçada – ex. Águia de
Bonelli, Hieraaetus fasciatus, Águia-real, Aquila chrysaetos, e Falcão-peregrino, Falco
peregrinus. São exemplos, de áreas de grande relevância o Serro de Penhas Juntas
(sensivelmente entre Penhas Juntas e Vale de Janeiro), a zona encaixada do vale
localizada sensivelmente entre Vale das Fontes e Fornos de Ledra, e, mais a jusante, a
zona próxima de Vale de Martinho (área não só importante para a avifauna rupícola
mas também para outras espécies de elevado valor conservacionista como a Cegonhapreta, Ciconia nigra.
A elevada importância destas áreas determina a sua elevada sensibilidade no que
respeita à instalação de infra-estruturas que originem quer a destruição dos habitats
das espécies em referência quer o incremento de factores indutores de mortalidade da
avifauna, como sejam as Linhas Eléctricas (Média e Alta Tensão). Neste último
contexto, a cartografia disponível de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise
de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de
energia eléctrica” (ICNB, Junho de 2010), identifica praticamente todo o vale do Rio
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Tuela (troço alvo do procedimento concursal) e áreas adjacentes, como Área Muito
Crítica ou Área Crítica para efeitos da instalação de linhas de transporte e distribuição
de energia. Estas áreas devem ser consideradas como impeditivas ou fortemente
condicionantes na definição dos traçados de novas linhas eléctricas (conformam
projectos complementares obrigatórios dos aproveitamentos hidroeléctricos. A
elevada proximidade de toda a área em questão à ZPE das Serras de Montesinho e
Nogueira (ex. distância sempre inferior a 20 km em todo o sector do Vale do Tuela até
confluência com o Rio de Macedo) acresce ainda a respectiva sensibilidade à
implantação destas infra-estruturas.

Salienta-se que alguns dos constrangimentos ecológicos referidos foram já
identificados no âmbito de anteriores procedimentos de AIA de aproveitamentos
hidroeléctricos, nomeadamente no âmbito do Processo de AIA n.º 1337 –
Aproveitamento Hidroeléctrico de Cavages, no Rio Tuela (Estudo Prévio), que decorreu
em 2005 – projecto incidente sobre um troço do Rio Tuela abrangido pelos
procedimentos concursais agora publicados, relativamente ao qual, o ICNB, consultado
pela APA, emitiu um parecer desfavorável.

A incompatibilidade da implementação de novos aproveitamentos
hidroeléctricos nos Rios Tuela e Rabaçal nos sectores destes rios alvo de medidas
compensatórias (Sistemas Ecológicos) do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz
Tua (AHFT) (projecto integrado no PNBEPH)
No âmbito do processo de AIA e Pós-Avaliação do AH de Foz Tua, em curso, estão já
identificadas medidas compensatórias do AHFT para os ecossistemas aquáticos
incidindo sobre os sectores inferiores dos rios Tuela e Rabaçal. Estas medidas, visando
a compensação para as afectações do AHFT sobre a Verdemã do Norte, Cobitis
calderoni, e sobre as comunidades de bivalves de água doce (mexilhões de rio,
Anodonta anatina, Potomida littoralis e Unio delphinus) – apresentadas já em RECAPE,
incluem a “Criação de Zonas de Protecção das populações de peixes autóctones e das
comunidades de mexilhões-de-rio” (zonas de especial interesse para a conservação da
Verdemã-do-norte e das espécies de bivalves em referência) no Rio Rabaçal entre
Eixes e a Praia de Miradeses (cerca de 5 km) e no Rio Tuela entre a ponte que liga
Carvalhais ao Vale de Juncal e Guribanes, com aproximadamente 7 km. Tais troços,
que serão ainda alvo de aferição no âmbito de estudos complementares previstos,
encontram-se abrangidos pelos sectores hidrográficos alvo dos procedimentos
concursais publicitados pela ARH-Norte, o que conforma desde já uma situação de
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incompatibilidade relativamente aos objectivos preconizados para os mesmos. A
conservação destes troços e das comunidades alvo das medidas compensatórias do
AHFT implicará a preservação (e ou recuperação) da naturalidade e do bom estado de
conservação destes mesmos troços e da respectiva conectividade com os troços
adjacentes e/ou afluentes mais importantes. Estes objectivos dificilmente poderão ser
compatibilizados com as alterações nos habitats naturais (ex. transformação de
habitats lóticos em lênticos e alteração do regime natural de caudais) e/ou com a
imposição de barreiras transversais nestes cursos de água, inerentes à implementação
de aproveitamentos hidroeléctricos.
Para além destas medidas, está ainda perspectivado (RECAPE) o desenvolvimento de
medidas compensatórias direccionadas para a Toupeira-de-água incidentes sobre sítios
importantes para a conservação da espécie (sic’s Galemys) entre os quais o sic
“Tuela/Rabaçal” (sector médio-superior da bacia do Tua). As potenciais medidas a
desenvolver (manutenção/recuperação do bom estado de conservação e da
conectividade fluvial e ecológica para esta espécie) incidirão com grande probabilidade
no(s) sector(es) alvo dos procedimentos concursais em análise, e conformarão
também sempre acções/objectivos incompatíveis com o incremento da
desnaturalização e da fragmentação dos habitats induzido pela instalação de novos
aproveitamentos hidroeléctricos nestes mesmos sectores.

3. CONDICIONANTES E RECOMENDAÇÕES (FASES SUBSEQUENTES DO PROCESSO)
O conjunto de valores naturais ocorrente nos sectores hidrográficos alvo das
concessões agora em análise – sectores médio e inferior das sub-bacias dos rios Tuela
e Rabaçal e os constrangimentos atrás referenciados (Ponto 2) remetem para a
necessidade de uma abrangente e aprofundada abordagem aos sistemas ecológicos no
contexto da avaliação ambiental a realizar. Este descritor deverá, assim, ser
considerado determinante no contexto referido.
Face à natureza, dimensão e impactes previsíveis dos projectos em questão isoladamente ou em conjunto com outros projectos já existentes (ex. mini-hídricas dos
rios Tuela e Rabaçal) ou previstos (ex. em particular o AHFT) – considera-se que a
avaliação ambiental a realizar terá de conformar-se com um procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Salienta-se que a legislação de AIA em vigor Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro que republica o Decreto-Lei n.º 69/2000,
de 3 de Maio – prevê, no âmbito do n.º 4 do Artigo 1º e nos critérios estabelecidos no
Anexo V, que os novos projectos de aproveitamentos hidroeléctricos para os troços
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concessionados possam sujeitar-se a AIA, ainda que não venham a ser abrangidos
pelos limiares constantes no Anexo II do referido decreto-lei.
Sem prejuízo de outros aspectos que venham a ser realçados na avaliação ambiental
(sistemas ecológicos) a realizar, considera-se que assumem particular importância e
que deverão ser assegurados os seguintes:
1) a realização de estudos que permitam caracterizar, num contexto geográfico
abrangente e de forma detalhada, a situação de referência (sistemas ecológicos)
na área de estudo (âmbitos geográficos a contemplar, com um progressivo
crescente de detalhe: bacia do Tua, sub-bacias dos rios Rabaçal e Tuela, sectores
destas sub-bacias associados aos troços abrangidos pelos concursos públicos, e
troços dos cursos de água e áreas conexas directamente afectadas pelo(s)
projectos em estudo);
2) a realização de estudos e registos adequados dos caudais circulantes/disponíveis
nos troços/cursos de água abrangidos pelas concessões; não se dispondo de
dados hidrológicos fiáveis ou próximos dos reais deverão ser promovidos os
estudos necessários para assegurar a respectiva avaliação (ex. visando a
obtenção de uma curva de duração média anual do caudal médio diário e
correspondente quadro de valores, representativos da situação real) nos vários
cursos de água/troços envolvidos;
3) a inventariação e caracterização de todas as infra-estruturas transversais, que
possam constituir barreiras à circulação da fauna aquática e ribeirinha,
actualmente existentes nos sectores das sub-bacias dos Rios Tuela e Rabaçal
abrangidos pelos concursos públicos e áreas adjacentes;
4) a análise prévia de alternativas/variantes do(s) projectos (ex. alternativas de
localização e de configurações/concepção) que integrem soluções optimizadas
sob o ponto de vista ambiental (minimização de impactes sobre os sistemas
ecológicos). Neste contexto devem ser consideradas as várias componentes do(s)
projecto(s): açude(s) e albufeira(s), circuito(s) hidráulico(s), central hidroeléctrica
(e turbinas), troço afectado pela alteração do regime hidrológico/derivação de
caudais, e linha eléctrica de ligação à RESP), bem como os regimes de exploração
e de caudais ecológicos previstos/possíveis. O despiste de impactes negativos
decorrentes de outras intervenções associadas à fase de construção (ex.
abertura/beneficiação de acessos, áreas/instalação de estaleiros, etc) deverá ser
também efectuado;
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Reforçando as orientações/regras de dimensionamento já constantes na
Memória descritiva anexa aos Programas de Concurso e Caderno de Encargos, e
sem prejuízo da avaliação de impactes a realizar para todas as soluções,
esquemas e ou configurações de projecto possíveis, considera-se que deverão
ser analisadas soluções que passem pela utilização e optimização ambiental de
infra-estruturas (ex. açudes/barragens) já existentes;
Assume também grande importância o despiste de eventuais pontos alternativos
de ligação à RESP atendendo à potencial interferência das linhas eléctricas de
Média ou Alta Tensão com áreas de elevada sensibilidade para a avifauna. A
possibilidade e viabilidade técnica de enterramento das linhas deverá ser
considerada prioritariamente.
5) a avaliação dos impactes do(s) projecto(s) e suas variantes/alternativas, sobre os
sistemas ecológicos (Flora, Fauna, Habitats e corredores ecológicos), a qual
deverá incluir:
- a análise da compatibilidade com os objectivos de conservação e orientações
de gestão preconizadas para o SIC Montesinho-Nogueira e ZPE/IBA das Serras de
Montesinho e salvaguarda dos valores naturais protegidos e ameaçados aqui
ocorrentes; estas Áreas Classificadas localizam-se na envolvente dos troços
concessionados e abrangem as cabeceiras das sub-bacias hidrográficas dos rios
Rabaçal, Tuela e Macedo (e de outros afluentes do Tuela de menor dimensão
como a Ribª de Cibrão/Vale de Penedo/Trutas); os potenciais impactes negativos
sobre estas áreas, decorrentes da afectação de áreas de conexão/continuidade a
jusante (com a redução/agravamento da situação de conectividade
fluvial/ecológica e da qualidade do habitat) deverão ser avaliados;
- a avaliação dos impactes sobre valores naturais protegidos e ou ameaçados
ocorrentes nas sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal, incluindo os impactes
cumulativos com os aproveitamentos já existentes (ex. Mini-hídricas dos Rios
Rabaçal e Tuela); e
- a avaliação dos impactes cumulativos com o AHFT, projectado para o sector
inferior do Tua, e a análise da compatibilidade com a implementação das
medidas de compensação, incidentes nas sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal,
preconizadas no âmbito do processo de Pós-Avaliação deste projecto, integrado
no PNBEPH;
A avaliação de impactes deverá contemplar as várias fases do projecto
(Construção, Exploração, Desactivação) e todas as componentes e intervenções
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inerentes à implementação e funcionamento dos aproveitamentos (incluindo o
projecto complementar da linha eléctrica (Média ou Alta Tensão) de ligação à
RESP.
6) a análise da possibilidade de implementação de medidas de minimização dos
impactes bem como do grau de eficácia/minimização esperado com as mesmas.
Para além da adopção da solução/configuração de projecto que menos conflitue
com a salvaguarda dos valores naturais em presença e com os objectivos de
conservação/recuperação preconizados, devem ser contempladas medidas quer
ao nível do próprio projecto (configuração, componentes), quer para a fase de
construção (ex. salvaguarda de áreas sensíveis, e minimização da mortalidade e
perturbação), quer no contexto do regime de exploração e de caudais ecológicos
a adoptar, ou no âmbito de outras intervenções e ou operações relativas à
manutenção/conservação dos aproveitamentos.
Deverão, entre outras, ser analisadas com o detalhe adequado as medidas que
visam a redução do efeito de barreira física e ecológica do açude/albufeira e de
quebra de conectividade fluvial/ecológica entre cursos de água, os riscos de
mortalidade na tomada de água, circuito hidráulico e ou turbinas, os efeitos da
redução da qualidade do habitat nos vários troços afectados, quer a montante
quer a jusante do(s) açude(s).
7) a apresentação de medidas de compensação para os impactes e afectações
previstas (sistemas ecológicos e valores naturais afectados pelo projecto).

No enquadramento da avaliação ambiental (sistemas ecológicos) referida, e sem
prejuízo dos aspectos gerais referenciados identificam-se, desde já, algumas
condicionantes e recomendações que deverão ser tidas em consideração pelos
promotores no âmbito da elaboração dos estudos prévios (estudos de caracterização
da situação de referência – Sistemas Ecológicos), das PDAs e consequentes EIAs.
Estas orientações não prescindem o cumprimento das demais obrigações relativas ao
conteúdo dos EIAs previstas na legislação de AIA em vigor (Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio, republicado no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e Portaria
330/2001, de 2 de Abril).
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Salienta-se, ainda, a importância de ser assegurada, no contexto da abordagem aos
sistemas ecológicos, uma estreita articulação entre os dois processos numa
perspectiva de análise ambiental integrada dos sectores da bacia do Tua em questão –
sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal. Esta avaliação integrada deverá ter subjacente a
concomitante articulação entre os dois promotores/adjudicatários dos concursos.

O Director do DGAC Norte,

_________________________________
Dr. Lagido Domingos
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Implementação e Concessão de Aproveitamentos Hidroeléctricos nos Rios
Tuela e Rabaçal (Procedimentos Concursais n.º 4708/2010 e n.º 4722/2010)
Condicionantes e recomendações do ICNB para as fases subsequentes dos processos
(elaboração dos Estudos prévios, PDAs e EIAs/EIncAs)
Condicionantes aos projectos
Condicionantes gerais
Os projectos não deverão:
1. Afectar ou agravar o estado de conservação das populações de espécies ameaçadas e ou protegidas
ocorrentes no SIC Montesinho-Nogueira e ZPE/IBA das Serras de Montesinho e Nogueira;
2. Afectar ou agravar a situação de conectividade fluvial e ecológica no sector da bacia do Rio Tuela que
assegura a ligação entre os diferentes afluentes do Tuela cujas cabeceiras estão abrangidas no SIC
Montesinho-Nogueira (todo o sector do Rio Tuela para montante do foz do Rio de Macedo e o Rio de
Macedo). Não deverá perspectivar-se a localização de qualquer novo aproveitamento hidroeléctrico no
sector do Rio Tuela a montante da foz da Ribª de Cibrão/Vale de Penedo/Rio de Trutas (inclusive),
tributário do Rio Tuela cujas cabeceiras estão abrangidas no SIC e no Parque Natural de Montesinho (PNM);
3. Agravar a situação (conectividade fluvial e estado ecológico) no sector superior da albufeira do AH de
Rebordelo, no qual confluem presentemente os rios Rabaçal e Mente, e que está ainda abrangido nas
Áreas Classificadas (SIC e ZPE/IBA) em referência;
4. Afectar áreas ou troços particularmente importantes para a conservação (manutenção e ou recuperação)
de populações de espécies e ou Habitats naturais relevantes do ponto de vista conservacionista (Flora
RELAPE, Habitats Naturais/formações vegetais particularmente bem conservadas, raras, singulares e ou
representativas a nível regional, Fauna protegida e ou ameaçada) ocorrentes nos sectores das sub-bacias
dos Rios Tuela e Rabaçal abrangidos pelas concessões (Lotes 1N e 2N).
Sem prejuízo da análise integrada a efectuar visando a salvaguarda do conjunto de valores naturais
relevantes ocorrentes na área de estudo, deverá desde já ser dada particular atenção à não afectação de:
- áreas, habitats e ou troços relevantes para a conservação das populações de fauna aquática e
ribeirinha ameaçada (ex. Margaritifera margaritifera, Cobitis calderoni e Galemys pyrenaicus);
- áreas sensíveis do ponto de vista da avifauna rupícola;
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- áreas de elevada sensibilidade (centros de actividade, áreas de reprodução) do lobo, Canis lupus, ou
que funcionem como importantes corredores ecológicos para assegurar a ligação entre as diferentes
alcateias ou grupos familiares existentes na região, integradas nos designados núcleos populacionais de
lobo de Bragança e Alvão/Padrela;
5. Mostrar-se incompatíveis com a implementação das medidas de compensação, incidentes nas sub-bacias
dos rios Tuela e Rabaçal, preconizadas no âmbito do processo de Pós-Avaliação do Aproveitamento
Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) integrado no PNBEPH.
Sem prejuízo da análise a realizar relativa ao conjunto de medidas que vierem a ser identificadas no âmbito
do referido processo, deverá ser desde já dada particular atenção às medidas de compensação já
preconizadas e ou em análise visando a compensação dos impactes do AHFT sobre os mexilhões-de-rio
(Potomida littoralis, Unio delphinus e Anodonta anatina), a verdemã do Norte (Cobitis calderoni) e a
toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus).

Condicionantes específicas
Os projectos deverão prever:
6. A Instalação de um sistema ou dispositivo eficaz de transposição do açude/albufeira direccionado à
fauna aquática e ribeirinha ocorrente (e.g. fauna piscícola, toupeira-de-água e herpetofauna).
Sempre que técnica e ambientalmente viável deverá ser considerada a instalação de uma passagem
naturalizada do tipo canal de “bypass” ao açude e albufeira que mimetize um pequeno curso de água. Este
deverá assegurar a continuidade do habitat aquático/ribeirinho entre os troços a jusante do açude e
montante da albufeira. Não sendo possível o “bypass” à albufeira (apresentar fundamentação subjacente)
deverá equacionar-se, para a transposição do açude, um dispositivo também do tipo passagem
naturalizada. Em qualquer caso a circulação da fauna deverá ser assegurada nos dois sentidos. O acesso,
pela fauna, à passagem (quer por jusante quer por montante) bem como a circulação ao longo da mesma
deverão poder ser integralmente efectuados à superfície (ou seja por passagens não afogadas). Deverá
ainda ser garantido o permanente funcionamento do sistema/dispositivo (365 dias por ano, 24 h por dia)
exceptuando eventuais situações de caudal natural afluente nulo.
7. A adopção de um regime de caudais ecológicos definidos à escala mensal que garanta a mimetização do
regime natural (não modificado), a salvaguarda da qualidade dos habitats aquáticos e ribeirinhos e o não
agravamento/criação de eventuais situações de degradação da qualidade da água no troço a ser afectado
pela derivação de caudais pelo aproveitamento. Deverá ser considerada a determinação e implementação
do regime de caudais ecológicos resultante da aplicação da Metodologia Incremental (IFIM - Instream Flow
Incremental Methodology, United States Fish and Wildlife Service, 1982) tendo como espécies e ou
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comunidades alvo as de maior relevância conservacionista ocorrentes e as que suportam ecologicamente o
ecossistema (ex. macroinvertebrados aquáticos bentónicos). Na ausência de dados ecológicos de base para
algumas espécies deverá ser utilizada como referência a truta-de-rio (Salmo trutta). Deverá ser estudada a
necessidade de adaptação/alteração do regime em função das características do ano hidrológico (ano
médio, húmido ou seco). O regime deve igualmente contemplar a descarga de caudais de cheia visando a
manutenção da dinâmica natural no troço em causa.
8. A estreita articulação, ao nível da concepção do(s) projecto(s), entre a localização/dimensionamento da
descarga de caudal ecológico e do sistema/dispositivo de transposição da fauna aquática e ribeirinha de
forma a potenciar (ou não prejudicar) a eficácia deste último. Deverá também ficar prevista a instalação de
um sistema automático de medição e registo, em tempo real, do caudal circulante no sistema/dispositivo
de transposição bem como do caudal debitado pela descarga do caudal ecológico. Estes parâmetros
mostrar-se-ão relevantes no contexto da monitorização e avaliação da eficácia dos sistemas/dispositivos
em questão, numa perspectiva de ajustamento progressivo.
9. A garantia do regular escoamento dos sedimentos e outros detritos que ficarão retidos no(s) novo(s)
açude(s) através de uma adequada concepção/dimensionamento e funcionamento da descarga de fundo.
Esta remoção de sedimentos e detritos deverá ser realizada de acordo com um plano a elaborar, tendo em
atenção os aspectos ecológicos, e sem que seja necessário recorrer a intervenções directas (e.g. acções de
limpeza e desassoreamento realizadas com máquinas) no leito ou margens da futura albufeira;
10. A instalação, na tomada de água para o canal de derivação, de grelhas de protecção (e.g. com
espaçamento de cerca de 1 cm ou o mínimo tecnicamente admissível) e ou de outros sistemas de
protecção ou desvio/condicionamento do movimento dos organismos (ex. peixes, toupeira-de-água) de
forma a evitar a sua entrada e consequente mortalidade no circuito hidráulico/turbinas. Deverá ser
complementarmente considerada a localização da tomada de água abaixo da cota do NPA ou Nrn (Nível de
retenção normal) (ou seja, não à superfície) e na zona mais central do açude (longe das margens) dado que
será plausível que estas condições possam reduzir a probabilidade de entrada de animais no circuito (ex.
pelo menos no caso da toupeira-de-água). Se técnica e economicamente viável, considerar também na
escolha das turbinas a instalar as que confiram maior probabilidade de sobrevivência aos indivíduos
(pequenos peixes, anfíbios, répteis e micromamíferos) que acabem por entrar no circuito e ser turbinados.
11. Enterramento ou cobertura integral do circuito hidráulico (canal de derivação, câmara de
carga/chaminé de equilíbrio e conduta forçada) de forma a eliminar o efeito armadilha deste tipo de infraestruturas para a fauna terrestre. Deverá ficar prevista a posterior renaturalização de todo o corredor
afectado pelo mesmo. Em caso de inadequação ou inviabilidade técnica destas condições, apresentar a
respectiva fundamentação e adoptar soluções alternativas. Em qualquer caso, analisar a necessidade de
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instalar passagens ou rampas para a fauna terrestre ao longo do canal para evitar o potencial efeito
barreira da infra-estrutura.

Condicionantes aos projectos associados das Linhas eléctricas de Alta/Média Tensão
12. No contexto da análise atempada e detalhada da viabilidade e interferências das linhas eléctricas (Alta
ou Média Tensão) com os sistemas ecológicos/valores naturais em presença, são desde já elencadas
algumas das principais condicionantes a considerar:
Não atravessamento pelas Linhas de de qualquer área nuclear de conservação da natureza e da
biodiversidade integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas.
Não atravessamento pelas Linhas de qualquer área de elevada sensibilidade para a Avifauna.
Alternativamente, nestas situações, deverá ser equacionado o enterramento da linha.
Integração e aplicação, relativamente à Avifauna, dos restantes critérios, condicionantes e medidas
(incluindo tipologias, sinalizações ou exclusões) identificadas no Manual de Apoio à Análise de
Projectos relativos à instalação de Linhas Aéreas de Distribuição e Transporte de Energia Eléctrica
(ICNB) e utilização da informação georreferenciada que dele faz parte integrante, actualizada à data
da elaboração dos estudos.
Salvaguarda de habitats prioritários ou de elevado valor conservacionista e de comunidades de
espécies RELAPE (espécies da flora Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas, ou em Perigo de
Extinção) potencialmente ocorrentes na área de estudo. As áreas mais significativas ocupadas por
estes habitats/formações vegetais e comunidades não deverão ser abrangidas pelo corredor da linha
nem pela faixa de servidão respectiva e/ou faixa de gestão de combustível definidas no âmbito da
legislação vigente relativa à defesa da floresta contra incêndios. Para algumas tipologias de
habitats/comunidades (ex. formações vegetais rupícolas), e desde que salvaguardada a sua não
afectação pelas intervenções de manutenção/desmatação perspectivadas, poderá ser suficiente
proceder a ajustamentos na localização dos apoios da linha.
Adopção do traçado que minimize a potencial afectação dos grupos familiares e núcleos
populacionais de lobo (Canis lupus) abrangidos na região, bem como dos respectivos corredores de
ligação preferenciais.
Adopção do traçado que minimize a afectação de eventuais abrigos de quirópteros ocorrentes na
área de estudo.
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Recomendações
Análise de alternativas
1. Estudar previa e aprofundadamente alternativas de localização e ou de configuração do(s) projecto(s)
visando assegurar desde logo a concepção e posterior análise e avaliação ambiental (a efectuar em sede de
EIA/EIncA) das alternativas menos desfavoráveis do ponto de vista dos Sistemas Ecológicos e da
salvaguarda dos valores naturais ocorrentes. Nesta análise deverão ser tidas em consideração quer os
constrangimentos ambientais (aspectos ecológicos) e condicionantes identificadas no Memorando do ICNB
(e presente anexo) quer os resultados dos estudos prévios de caracterização da situação de referência a
desenvolver (a ser iniciados pelo menos já nesta próxima Primavera).
2.Sem prejuízo dos resultados do estudo e análise prévia a efectuar das várias alternativas possíveis e
respectiva avaliação ambiental (sistemas ecológicos) integrada deverão ser consideradas soluções ou
variantes de projecto com a dimensão mínima para o(s) açude(s) e extensão da(s) albufeira(s) compatível
com os objectivos e viabilidade técnico-económica dos aproveitamentos, dada a importância deste
parâmetro na magnitude dos impactes e na viabilidade e potenciação da eficácia da instalação de um
sistema/dispositivo de transposição do açude/albufeira do tipo canal de bypass ou passagem naturalizada.

Descrição do projecto
3. Incluir a seguinte informação:
a) altura do(s) açude(s) acima do leito natural do curso de água;
b) extensão do(s) curso(s) de água afectado(s) pela(s) albufeira(s) ao NPA e NMC, devendo ser
indicado com que frequência e/ou periodicidade se prevê que o nível de água na albufeira se situe
acima do NPA). No caso da(s) albufeira(s) se estender(em) por afluentes/tributários, quantificar
também a extensão afectada dos mesmos;
c) profundidade(s) na(s) albufeira(s) (altura da coluna de água acima do leito natural); se existirem
diferenças significativas entre a profundidade no centro e junto às margens e/ou entre as duas
margens apresentar as profundidades para cada uma destas zonas;
d) extensão do(s) curso(s) de água afectado(s) pela alteração do regime hidrológico natural – troço(s)
situado(s) entre o açude/captação e a central hidroeléctrica/restituição e, se aplicável, também o
troço imediatamente adjacente à(s) albufeira(s) (a montante) sujeito à perturbação induzida pelas
oscilações regulares do nível de água na albufeira;
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e) extensão dos acessos a beneficiar e ou a abrir e quantificação da(s) área(s) afectada(s) pelo(s)
estaleiro(s), escavações, aterros e/ou outras áreas funcionais inerentes à fase de construção;
f) descrição do(s) circuito(s) hidráulico(s) e quantificação da(s) área(s) da encosta a afectar pela
construção/instalação do(s) mesmo(s);
g) extensão da(s) linha(s) eléctrica(s) associada(s) e largura do(s) respectivo(s) corredor(es)/área(s) de
servidão (ex. para efeitos de manutenção e/ou gestão de combustíveis para prevenção de incêndios);
h) cartografia, pelo menos à escala 1:10.000, com a localização do projecto e de todas as suas
componentes: açude(s)/albufeira(s), circuito(s) hidráulico(s), central(is) hidroeléctrica(s), acessos a
utilizar, beneficiar ou abrir, estaleiros ou outras áreas funcionais, e linha(s) eléctrica(s), bem como das
alternativas e ou variantes em análise. Esta informação deverá ser complementarmente
disponibilizada em formato shape file (SIG);
i) caracterização e descrição pormenorizada do(s) sistema(s)/dispositivo(s) de transposição do(s)
açude(s)/albufeira(s) previsto(s);
j) localização e descrição detalhada da(s) i) tomada de água para o circuito hidráulico (incluindo os
dispositivos/sistemas de protecção e/ou desvio de fauna aquática e ribeirinha a instalar), ii) tomada de
água para descarga dos caudais ecológico e reservado e iii) tomada de água para a passagem
naturalizada /canal de bypass/dispositivo de transposição do açude/albufeira a instalar;
k) curva de duração média anual do caudal médio diário e correspondente quadro de valores,
representativo do escoamento/regime actual na secção do(s) açude(s). Atendendo ao(s) caudal(is) de
projecto (caudal máximo turbinável) em análise, estimar - para anos húmidos, médios e secos - o n.º
de dias/ano em que apenas passará para jusante do(s) açude(s) o caudal ecológico previsto.
l) caracterização detalhada do(s) regime(s) de caudais ecológicos/ambientais previsto(s).
m) simulação da exploração da(s) albufeira(s) (para anos médios, húmidos e secos) estimando
nomeadamente: i) a relação (valores médios mensais) entre os caudais derivados para turbinagem e os
caudais naturais afluentes à albufeira; ii) os caudais médios mensais circulantes na passagem
naturalizada/dispositivo de transposição; iii) os caudais médios mensais debitados para jusante pela
descarga de caudal ecológico, de caudais reservados para outros fins, e/ou pelo coroamento do açude;
iv) percentagem do escoamento natural anual derivado pelo aproveitamento; v) as situações previstas
(e.g. períodos de estiagem) que determinarão a não laboração/derivação de água pelo
aproveitamento; vi) as variações e/ou oscilações previstas do nível de água na albufeira
(caracterização da faixa interníveis, se aplicável); e vii) periodicidade, frequência, duração e época
previsível para a realização das descargas de cheia com objectivos ecológicos e das descargas de fundo
necessárias à adequada circulação dos sedimentos e detritos para jusante.
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n) descrição do(s) traçado(s) previsto(s) para a(s) linha(s) eléctrica(s) complementar(es) bem como dos
corredores alternativos em análise;

Caracterização da situação de referência
4. A sistematização de informação e os estudos a realizar relativos aos sistemas ecológicos deverão
assegurar a caracterização e avaliação integrada dos valores naturais ocorrentes nas sub-bacias
hidrográficas dos rios Tuela e Rabaçal, caracterizar detalhadamente os sectores desta bacia inerentes aos
Lotes alvo de concessão, aferir a localização das áreas mais sensíveis e ou importantes do ponto de vista
ecológico e conservacionista. Esta informação de base deverá ser considerada na análise prévia e avaliação
ambiental das soluções de projectos (e suas alternativas ou variantes) a apresentar em sede de EIA ou
EIncA.
Deverá em particular ser assegurada uma caracterização e avaliação detalhada da situação de referência
relativa aos a) ecossistemas aquáticos e ribeirinhos abrangidos pelos Lotes de cursos de água alvo das
concessões e valores naturais associados; b) valores naturais do SIC Montesinho-Nogueira e ZPE/IBA das
Serras de Montesinho e Nogueira (e corredores ecológicos adjacentes) potencialmente a ser afectados
pelo(s) projecto(s); e c) valores naturais (flora, fauna e habitats) relevantes do ponto de vista
conservacionista (ex. elevado estatuto de ameaça, raros, representativos ou em bom estado de
conservação), protegidos ou não por legislação específica, ocorrentes nos sectores das sub-bacias dos rios
Tuela e Rabaçal inerentes aos Lotes alvo de concessão.
Deverão, neste contexto, ser considerados os seguintes aspectos:
Os valores naturais a considerar devem incluir as formações vegetais/Habitats naturais da Directiva,
a flora (aquática, ribeirinha e terrestre) vascular e não vascular (ex. briófitas, hepáticas e líquenes) e a
fauna (aquática, ribeirinha e terrestre) de vertebrados e invertebrados (ex. bivalves de água doce,
crustáceos dulceaquícolas, macroinvertebrados aquáticos bentónicos, lepidópteros e outras espécies de
invertebrados constantes nos anexos da Directiva Habitats e ou em listas ou livros vermelhos ibéricos);
A delimitação da Área de estudo (sobre bases cartográficas adequadas) deve abranger:
i) a área de incidência directa do(s) projecto(s): troço(s) do(s) rio(s) desde o local previsto para a
central hidroeléctrica até ao término da zona inundada pela albufeira; área afecta à instalação do
circuito hidráulico/hidroeléctrico (canal de derivação, câmara de carga/chaminé de equilíbrio,
conduta forçada e central hidroeléctrica); e restantes áreas e corredores a ser afectados pelas
intervenções e/ou projectos complementares (ex. abertura de acessos, estaleiro/outras áreas
funcionais, e linha eléctrica);
ii) os sectores das sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal quer na área de incidência do projecto sectores adjacentes ao(s) troço(s) afectado(s)) - quer a montante da(s) albufeira(s) e a jusante da(s)
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central(is) hidroeléctrica(s), afectados pela redução da conectividade fluvial/ecológica e qualidade
do habitat na zona do projecto;
iii) as sub-bacias hidrográficas dos rios Tuela e Rabaçal (contexto da sistematização de informação
ecológica disponível, distribuição e conservação das várias espécies/populações relevantes
ocorrentes e áreas mais sensíveis e ou de maior valor conservacionista ocorrentes, aproveitamentos
hidráulicos ou hidroeléctricos já existentes, e caracterização geral da bacia, dos usos e principais
factores de perturbação presentes). Particular ênfase e detalhe deverá ser dada aos sectores destas
bacias inerentes aos Lotes dos cursos de água abrangidos pelas concessões; e ainda
iv) a bacia hidrográfica do Tua (contexto das áreas de distribuição, extensão de ocorrência, e ou
áreas preferenciais ou mais importantes para as várias espécies relevantes ocorrentes quer no sector
inferior da bacia, a ser afectado pela implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua
(AHFT) quer nos sectores das sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal alvo das concessões; delimitação
cartográfica das medidas compensatórias do AHFT já previstas e ou em estudo para os sectores em
referência).
Localização e sobreposição cartográfica do(s) projecto(s) relativamente à Rede Nacional de Áreas
Classificadas, à bacia do Tua, e às sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal. Esta informação deverá ser
representada a uma escala mais abrangente para enquadramento regional dos projectos, e a uma escala
mais pormenorizada focada nos sectores hidrográficos abrangidos pelas concessões e na área de
incidência directa do(s) projecto(s) em análise.
Solicitação da informação cartográfica digital de valores naturais para a área de estudo disponível no
ICNB, à data da elaboração dos estudos (ICNB/UGS - Unidade de Gestão de Sistemas, Lisboa);
Realização de uma pesquisa bibliográfica cuidada sobre os valores naturais ocorrentes e caracterização
da área de estudo (ex. trabalhos técnico-científicos produzidos por universidades e/ou institutos
politécnicos da região, e demais bibliografia especializada, incluindo a referenciada no ponto 8).
Realização de trabalho de campo adequado que permita aferir, complementar ou colmatar as lacunas
de informação existentes para a área de estudo. Os levantamentos de campo visando a detecção de
espécies (flora e fauna) e a caracterização das comunidades/populações naturais e dos Habitats
naturais/formações vegetais ocorrentes deverão ser efectuados:
i) por equipa de biólogos ou outros profissionais com reconhecida formação e competência para as
matérias em questão;
ii) nas épocas, com a duração, e a periodicidade adequadas aos objectivos; sem prejuízo do atrás
referido as prospecções/amostragens deverão abranger um ciclo anual, devendo obrigatoriamente
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contemplar as épocas de Primavera, Verão e Outono; os potenciais abrigos de morcegos deverão ser
visitados também na época de hibernação – Janeiro/Fevereiro);
iii) tendo subjacentes metodologias adequadas aos objectivos (e reconhecidamente válidas e
fundamentadas do ponto de vista técnico-científico); e
iiii) com mapeamento e georeferenciação dos locais/troços de amostragem ou percursos realizados
bem como dos respectivos resultados obtidos.
Apresentação, entre outros, dos seguintes elementos:
i) cartografia detalhada (ex. escala 1:10.000 ou 1:5000) das formações vegetais ocorrentes e a
respectiva correspondência aos Habitats Naturais (Directiva Habitats), bem como das áreas mais
sensíveis/importantes do ponto de vista dos sistemas ecológicos (flora, fauna e habitats) detectadas
na área de incidência directa do(s) projecto(s) e envolvente; cartografia a uma escala mais alargada
(ex 1:25.000) dos habitats/formações vegetais ocorrentes nos sectores destas bacias inerentes aos
Lotes dos cursos de água abrangidos pelas concessões;
ii) Despiste e cartografia de espécies RELAPE da Flora nos Lotes dos cursos de água abrangidos pelas
concessões e em toda a área de incidência directa do(s) projecto(s);
iii) estudos detalhados de caracterização das comunidades e populações de mexilhões-de-rio,
ictiofauna, toupeira-de-água, e herpetofauna ribeirinha nas sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal
(território nacional) com particular ênfase nos sectores destas bacias inerentes aos Lotes dos cursos
de água abrangidos pelas concessões;
iv) estudo detalhado da avifauna (particular destaque para a avifauna ribeirinha, rupícola e espécies
de elevada importância conservacionista) nas sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal (território nacional)
com particular ênfase nos sectores destas bacias inerentes aos Lotes dos cursos de água abrangidos
pelas concessões;
v) estudo de caracterização da fauna terrestre e dos corredores ecológicos preferenciais abrangidos
na área de estudo (zona alargada); particular destaque deverá ser dado à avaliação da importância
da área para espécies de elevado valor conservacionista (macro e micro-mamíferos); deverá ser
integrado um estudo detalhado relativo ao lobo, Canis lupus;
vi) identificação e cartografia (escala no mínimo 1: 25.000) dos potenciais abrigos de morcegos
existentes na área de incidência directa do(s) projecto(s) e envolvente próxima, e avaliação da
respectiva importância (ex. como abrigos de criação e/ou de hibernação);
vii) inventariação,
caracterização
sumária
(ex.
finalidade,
dimensão,
adequação
ecológica/obstáculo à dispersão) e mapeamento das infra-estruturas hidráulicas e hidroeléctricas
(açudes e barragens) já existentes nas bacias dos rios Tuela e Rabaçal, com particular detalhe para as
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localizadas nos sectores destas bacias afectos aos Lotes dos cursos de água abrangidos pelas
concessões;
viii) inventariação e caracterização sumária de outras utilizações de água (consumptivas ou não) e
actividades associadas aos rios Tuela e Rabaçal e seus tributários na área de estudo (ex. captações
para abastecimento ou rega, moinhos, áreas de lazer, desportos de natureza, concessões de pesca).
Na situação de existência de usos consumptivos de água, apresentar estimativa da redução do
escoamento natural já determinada pelos mesmos;
ix) caracterização e cartografia das áreas mais sensíveis e importantes do ponto de vista ecológico e
conservacionista ocorrentes na área de estudo e dos valores naturais (flora, fauna e habitats) a ser
afectados ou potencialmente afectados pelos projectos.
x) Informação e cartografia dos valores naturais (flora, fauna e habitats) complementarmente
disponibilizada em formato shape file (SIG).

5. No âmbito da caracterização da situação de referência deverão ser também realizados os estudos e
registos adequados dos caudais nos troços dos cursos de água abrangidos pelas concessões. Estes
deverão visar a aferição do regime hidrológico e dos escoamentos nos troços em referência. Considera-se
que, não situação de não se dispor de dados hidrológicos fiáveis ou próximos dos reais deverão ser
promovidos os estudos referenciados. A correcta caracterização e avaliação dos dados hidrológicos será
fundamental para o adequado dimensionamento e concepção das configurações possíveis dos projectos,
bem como para a determinação do regime de caudais ecológicos e apresentação da simulação dos caudais
circulantes (regime modificado) com a exploração/funcionamento dos aproveitamentos;

Avaliação de impactes do(s) projecto(s)
5. A avaliação a efectuar deverá, entre outros aspectos:
a) contemplar a afectação previsível sobre i) os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e valores naturais
associados (contexto: sectores das sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal inerentes aos Lotes alvo das
concessões); ii) a integridade do SIC Montesinho-Nogueira e ZPE/IBA das Serras de Montesinho e
Nogueira e estado de conservação das espécies e populações ocorrentes nestas Áreas Classificadas; e iii)
o conjunto dos valores naturais (e corredores ecológicos) relevantes do ponto de vista conservacionista
abrangidos na área de estudo (contexto: sectores das sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal inerentes aos
Lotes alvo de concessão);
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b) identificar e avaliar as eventuais incompatibilidades do(s) projecto(s) com a implementação de
medidas de compensação, incidentes nas sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal, preconizadas no âmbito
do processo de Pós-Avaliação do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) integrado no
PNBEPH;
c) incluir, sempre que possível, a quantificação ou estimativa das perdas previsíveis de património
natural (ex. áreas de formações vegetais/habitats naturais, dimensão de núcleos/manchas florísticas,
áreas ou locais preferenciais de alimentação, abrigo, desova/reprodução/nidificação, efectivos
populacionais, etc); o significado destas perdas deve ser contextualizado a diversas escalas (e.g. curso de
água, bacia hidrográfica, Áreas importantes para a conservação das espécies, contexto regional e
nacional). A afectação de cada formação vegetal/Habitat natural deverá ser apresentada em áreas reais
(não planificadas);
d) avaliar, em função da informação disponível sobre o tema, os impactes expectáveis de mortalidade
da fauna aquática associados ao tipo de turbinas previsto instalar;
e) avaliar a eficácia prevista (no contexto da mitigação dos impactes negativos do projecto) das
medidas de minimização passíveis de implementar. Deverá ficar claro quais os impactes que poderão
ser evitados, os que apenas poderão ser minimizados (ex. definindo uma escala de classificação ou
gradiente de efectividade) e os impactes, que de todo, não serão minimizáveis (ex. destruição de valores
naturais e perda de habitat lótico na área inundada pela albufeira);
f) analisar a compatibilidade/incompatibilidade do(s) projecto(s) com a manutenção dos usos,
utilizações ou actividades vigentes na área/cursos de água visados;
g) considerar os impactes cumulativos do(s) projecto(s) com os aproveitamentos hidráulicos ou
hidroeléctricos já existentes ou previstos para a Bacia do Tua (ex. aproveitamentos hidroeléctricos nos
rios Tuela e Rabaçal e AHFT no Tua). Deverão também ser avaliados aos eventuais impactes cumulativos
com outras situações de perturbação dos habitats aquáticos e ribeirinhos (ex. desnaturalização das
margens e encostas, poluição da água, e/ou outras intervenções geradoras de impactes negativos)
detectadas na área de estudo.

Medidas de minimização/compensação de impactes
6. No contexto das medidas de minimização e compensação (para além das elencadas como
condicionantes aos projectos) deverá ser considerada a implementação e ou analisada a viabilidade das
seguintes medidas:
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a) confinar as obras às áreas mínimas indispensáveis e adoptar todos os procedimentos técnicos
possíveis para evitar a degradação da qualidade da água e dos habitats aquáticos e ribeirinhos e a
colmatação do leito por sedimentos finos nos troços a jusante das intervenções (ex. instalação de
barreiras de contenção do arrastamento de detritos e inertes e sua limpeza/remoção regular);
b) prever/adoptar uma calendarização da obra na qual as principais intervenções (mais agressivas ou
geradoras de maior perturbação) sobre o leito e margens dos cursso de água decorram fora do período
preferencial de reprodução da fauna aquática e ribeirinha (e fauna terrestre em geral) (Março-Junho).
Nas áreas de ocorrência de truta-de-rio (sectores salmonícolas ou de transição) deverão ser também
evitadas as intervenções no Inverno (época de reprodução desta espécie);
c) elaborar Planta de Condicionamento das obras à escala 1:5000 com todas as componentes do
projecto, com as áreas sensíveis do ponto de vista ecológico (flora, fauna, habitats) a salvaguardar, e
prever o acompanhamento da obra por técnicos especializados nos aspectos ecológicos;
d) a remoção de vegetação na área a submergir pela albufeira (para evitar a respectiva eutrofização)
deve cingir-se exclusivamente às cotas inferiores ao NPA/Nrn; deverá ser avaliado o interesse ou maisvalia ecológica da manutenção/promoção do desenvolvimento de vegetação arbórea e ou arbustiva na
faixa inter-níveis (caso esta exista).
e) promover o desenvolvimento de vegetação ripícola autóctone, e dotação de condições ecológicas
mínimas nas margens da futura albufeira (em especial na margem em que for instalada a passagem
naturalizada/dispositivo de transposição para fauna aquática e ribeirinha). Deverá ser equacionada a
possibilidade de criação, junto à margem, de zonas de maior corrente, menor profundidade, e línguas
ou ilhotas naturalizadas e/ou a instalação na margem de potenciais abrigos (ex. bancos de pedras,
blocos, etc) para a fauna aquática e ribeirinha;
f) instalar dispositivos/sistemas de amortecimento dos caudais descarregados na zona da restituição
(central hidroeléctrica) de forma a evitar a instabilidade do substrato e o arrastamento das
comunidades bentónicas a jusante (caso estas situações sejam previsíveis);
g) reabilitar ecologicamente as áreas intervencionadas pelos projectos (ex. construção do açude, áreas
funcionais utilizadas, implantação do circuito hidráulico, instalação da central hidroeléctrica, e abertura
de acessos). Neste âmbito dever-se-á prever a recuperação das margens e galeria ripícola afectadas, a
remoção de vegetação exótica invasora eventualmente existente, a renaturalização da encosta onde foi
instalado o circuito hidráulico e dos acessos abertos não necessários na fase de exploração. Particular
atenção deverá também ser dada à área imediatamente adjacente e envolvente à passagem
naturalizada/dispositivo de transposição do açude/albufeira de forma a incrementar o potencial
ecológico e a eficácia do mesmo. Este último aspecto deverá ter também subjacente a manutenção de
um reduzido grau de perturbação (e o eventual condicionamento do acesso a pessoas, excepto para as
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acções de monitorização) ao sistema/dispositivo de transposição. No âmbito da recuperação do coberto
vegetal das áreas afectadas deve privilegiar-se a utilização do banco de sementes do solo (se constituído
por espécies autóctones) sendo que o sucesso desta medida implica que a deposição do solo respeite o
perfil previamente existente. Sempre que se recorra a plantação ou sementeira deverão ser utilizadas
espécies autóctones características do local.
h) equacionar medidas e ou procedimentos para evitar a introdução/proliferação de espécies aquícolas
exóticas invasoras (ex. lagostim americano, Procambarus clarkii e perca-sol, Lepomis gibosus) na(s)
nova(s) albufeira(s) criada(s) pelo açude e nos troços adjacentes;
i) contemplar medidas de minimização de impactes para a fase de desactivação do projecto visando a
recuperação e/ou restabelecimento dos ecossistemas naturais afectados pela construção e exploração
do aproveitamento. Deve ser referenciado qual o tempo de vida útil do aproveitamento, qual o fim
previsto para as várias infra-estruturas associadas e quais os procedimentos técnicos considerados mais
adequados à concretização dos objectivos de recuperação preconizados;
j) considerar medidas de compensação para os impactes negativos do(s) projecto(s) (proporcionais aos

impactes gerados) que deverão visar preferencialmente: i) a reabilitação/recuperação ecológica de
outros troços ou sectores das sub-bacias dos rios Tuela e Rabaçal (incluídas sub-bacias dos seus
principais afluentes) considerados importantes para a conservação dos valores naturais protegidos e/ou
ameaçados ocorrentes afectados; ii) conservar/recuperar áreas de formações vegetais/Habitats naturais
relevantes abrangidas no SIC Montesinho-Nogueira ou em áreas limítrofes; iii) conservar/reabilitar
corredores ecológicos importantes para a fauna num contexto regional.

Planos de Monitorização
7. O Plano de monitorização ecológica dos projectos deverá ter em atenção a situação de referência
estabelecida, os impactes previstos e as medidas de minimização e compensação preconizadas. O plano
deverá, entre outros aspectos, permitir a) aferir a avaliação de impactes previamente realizada e despistar
eventuais impactes não previstos que mereçam atenção; b) avaliar a eficácia e ou sucesso das medidas de
minimização e compensação a implementar; e c) corrigir medidas e ou procedimentos que se venham a
revelar inadequados ou insuficientes face aos objectivos preconizados (aplicável a todas as fases do
projecto: construção, exploração e desactivação). Deverá ser concebido e executado (caso o processo siga
para Pós-Avaliação) por equipa de biólogos ou outros profissionais com reconhecida formação e
competência para as matérias em questão.
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