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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 Hidroenergia de Penacova e Poiares, Lda., remeteu à Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) relativa ao Projecto “Aproveitamento
Hidroeléctrico de Penacova e Poiares” (AHPP).
O Projecto, dadas as suas características, enquadra‐se na alínea g) do ponto 10, do Anexo II, da
referida legislação, encontrando‐se assim sujeito ao regime jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental.
A Comissão de Avaliação (CA), nomeada ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 11º do referido
diploma, foi constituída pela APA, a Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP (ARH‐C, IP), o
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR, IP), a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR‐C), o Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, IP (LNEG, IP), o Instituto Superior de Agronomia (ISA) e o Centro de Oceanografia (CO). Os
representantes nomeados por essas entidades foram:
•

APA – Eng.ª Lúcia Desterro (Coordenação);

•

ARH‐C – Engº António Cunha (Recursos Hídricos);

•

IGESPAR – Doutor António Monteiro (Património e Arqueologia);

•
CCDR‐C – Engº Ivo Beirão (Flora e Vegetação, Socioeconomia, Qualidade do Ar e Clima,
Ordenamento do Território e Ocupação do Solo, Infra‐estruturas);
•
LNEG – Doutor António Sequeira e Doutora Susana Machado (Geologia e
Geomorfologia);
•

ISA – Arqº João Jorge e Arqª Inês Fontes (Paisagem)

•

CO – Prof. Doutor Pedro de Almeida (fauna)

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:
•

Autoridade Florestal Nacional (AFN)

•

Câmara Municipal de Penacova

•

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

•

Direcção‐Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

•

Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

•

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro DRAP‐C

•

Direcção Regional da Economia do Centro (DRE‐C)

•

EDP – Distribuição

•

EDP‐ Produção

•

Instituto da Água (INAG)

•

Rede Eléctrica Nacional (REN)
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tendo sido recebido parecer da Câmara Municipal de Penacova, da DGEG, da DRAP‐C, da EDP‐
Produção e do INAG, os quais se anexam.
A PDA foi elaborada pela empresa “SBS consultancy” e não foi sujeita a Consulta Pública, conforme
solicitação do proponente.

2.

Projecto

2.1.

Descrição

O Projecto alvo da PDA corresponde ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares, cuja
implantação se encontra prevista no rio Mondego (distrito de Coimbra), cerca de 250 m a jusante da
aldeia do Caneiro (na margem direita). Será constituído por:
•

Açude de betão (perfil gravidade) galgável com uma altura máxima limitada a 15 m
acima da fundação (crista do açude implantada à cota 31 a 33), desenvolvimento de ~90
m, e respectivos órgãos de segurança (descarregador de cheias e descarga de fundo);

•

Captação e circuito de adução, na margem direita, dimensionado para um caudal
máximo próximo de 150 m3/s;

•

Escada de peixes (eventualmente na margem esquerda);

•

Central implantada no encontro direito do açude, onde serão instalados os
equipamentos e instalações eléctricas;

•

Canal de restituição no rio Mondego (aproximadamente à cota 23).

O nível de Pleno Armazenamento da Albufeira (NPA) é 31m, sendo que a área inundada aquele nível é
de 80 ha. O espelho de água desenvolver‐se‐á até às proximidades da povoação de Carvoeira,
armazenando um volume de 4,8 hm3.
O corpo do açude servirá, em grande parte do seu desenvolvimento, de soleira descarregadora (com
crista tipo Greager).
Prevê‐se a montagem de dois grupos geradores, com turbinas dimensionadas par um caudal máximo
de 150 m3/s e uma queda bruta de 8 m.
A potência instalada será 9 MW e a produção anual média será 20 GWh.
O Projecto foi concebido para funcionar a fio de água, ou seja, o escoamento derivado para a central
corresponde, durante grande parte do ano, ao escoamento afluente ao açude.
Os níveis de água na albufeira permanecerão praticamente constantes (com excepção dos períodos de
caudais extremos).
A PDA refere que, dada a proximidade entre a zona de captação e o local de restituição ao rio, não foi
ainda definido se o Projecto contemplará um circuito autónomo para derivação de caudais ecológicos.
O aproveitamento será dotado de escada de peixes, referindo a PDA que mesma será adaptada às
espécies locais.
A PDA não explicita como se perspectiva a compatibilização do Projecto com prática de canoagem no
rio Mondego, referindo apenas que será analisada “a eventual criação de outras infra‐estruturas ou
mecanismos que possam contribuir para a minimização/eliminação de eventuais impactes negativos
gerados pelo AHPP, nomeadamente passagem de canoas”.
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Os acessos ao AHPP serão feitos directamente a partir da EN 110, prevendo‐se a criação de uma zona
de estacionamento na referida via, para paragem de viaturas de serviço, ou de apoio à manutenção da
central.
O Estaleiro terá uma área de cerca de 1000m2.
A PDA estima que “a área afecta à obra ocupe uma faixa de terreno paralela ao rio com um
comprimento total de 80 m e com uma largura aproximada de 100 m”, não sendo claro qual o
fundamento/ objectivo/destino da referida área.
Após a montagem do estaleiro será necessário executar uma ensecadeira de terra que protegerá o
recinto dos trabalhos, de forma a permitir a execução dos trabalhos de construção da central.
Estima‐se que a fase de construção dure 18 meses, envolvendo no máximo 100 trabalhadores.
Na fase de exploração serão desviados cerca de 150 m3/s de água do leito do rio, imediatamente a
montante do açude e restituídos imediatamente a jusante.
A ligação da Central à rede eléctrica local da EDP, de 60 kV, será efectuada através de cabo eléctrico
aéreo até à subestação de Corrente, que se localiza a cerca de 10 km a Oeste da Central, referindo a
PDA que estão definidos dois possíveis traçados para a referida linha.
A operação da central será totalmente automática.

2.2. Antecedentes e Enquadramento
O processo iniciou‐se através da publicitação de um contrato de implementação e de concessão,
publicado em Diário da República, II Série, N.º 201, no dia 15 de Outubro de 2010, com o Anúncio de
Procedimento n.º 4721/2010, em sequência da Resolução de Conselho de Ministros n.º 72/2010, de
10 de Setembro, tendo resultado como concorrente vencedor o agrupamento Mota‐Engil, Energia SA
& SDEL – Sociedade de Desenvolvimento de Electricidade, SA, denominação posteriormente alterada
para HEPP – Hidroeléctrica de Penacova e Poiares, L.da.
No cumprimento do previsto no Decreto Lei 126/2010, de 23 de Dezembro, seguiu‐se, no dia 27 de
Dezembro de 2010, a celebração do contrato de implementação e concessão da utilização privativa de
recursos hídricos, entre a ARH do Centro, I.P. e a HEPP – Hidroeléctrica de Penacova e Poiares, Lda.
Para a celebração do referido contrato foi efectuado o pagamento de uma contrapartida financeira ao
Estado, conforme estipulado no Programa do Procedimento, acrescida do valor consagrado no
concurso público.
Subsequentemente, a HEPP – Hidroeléctrica de Penacova e Poiares, L.da apresentou, de acordo com o
disposto no Artigo 11.º do Decreto‐Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto‐
Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e em cumprimento da alínea a) da Cláusula 6.ª do Contrato de
Implementação, uma Proposta de Definição do Âmbito do EIA, objecto da presente avaliação.

2.3. Objectivos e justificação
Segundo a PDA “o objecto da concessão consiste na atribuição, pelo prazo de 45 anos, da utilização
privativa de recursos hídricos do domínio público para produção de energia hidroeléctrica, incluindo a
concepção, construção, exploração e conservação das respectivas infraestruturas 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 a energia eléctrica produzida.
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O aproveitamento hidroeléctrico do troço do rio Mondego (designado por Lote 1C), tem por objectivo a
valorização do potencial energético deste curso de água, tendo em consideração o enquadramento
sócio‐económico e a promoção da protecção, conservação e requalificação dos recursos hídricos e
restauro da biodiversidade, em perfeita sintonia com a estratégia da ARH do Centro, I.P. Em face disto,
nas soluções a analisar para o Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares, as coordenadas
da implantação do açude e da central hidroeléctrica seguirão de perto o indicado nos documentos
contratuais, sofrendo, eventualmente, pequenas alterações para adaptação à topografia e ocupação e
uso do solo na zona afectada, facilidade de construção e condições geotécnicas dos locais de fundação
das obras.”

3. Apreciação Global da Proposta de Definição de 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 deve 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, de forma a assegurar:
. a identificação das questões relevantes que devem merecer especial desenvolvimento no EIA,
face à tipologia de projecto e às características da área na qual se desenvolve;
. que a informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de
AIA, seja suficiente e adequada de forma a permitir uma decisão fundamentada sobre o
Projecto.
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, a PDA apresenta um carácter muito generalista, não permitindo
uma precisa definição do âmbito do EIA. Foram também identificadas algumas lacunas, imprecisões e
incorrecções, conforme explicitado na presente avaliação.
A cartografia constante da PDA é muito deficiente não permitindo uma adequada percepção quer do
Projecto e respectiva localização, quer da área a afectar.
Não é apresentada qualquer peça desenhada relativa ao projecto.
Não é perceptível se haverá movimentos de terras (aterro/escavação) e quais os volumes envolvidos.
Não é apresentada qualquer estimativa de volumes de materiais necessários, nem origem dos
mesmos, referindo apenas a PDA que “a empreitada irá recorrer a betão pronto, pelo que não será
instalada uma central de betão no estaleiro”.
Não é apresentada qualquer estimativa de níveis sonoros, nem de partículas, inerentes à fase de
construção ou exploração.
Embora a PDA refira que a construção será efectuada com recurso a meios mecânicos não é explícito
se ocorrerá ou não a utilização de explosivos.
A caracterização da área a afectar é muito sumária não permitindo uma rigorosa contribuição para
uma adequada avaliação de impactes. A título de exemplo refira‐se que não é apresentado informação
relativa à geologia ou ao uso do solo, que permita uma contribuição especialmente direccionada para
o projecto. Note‐se que da observação de imagens disponíveis na internet é possível identificar o uso
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agrícola e com s parcelas estruturadas das margens do rio, em troços afectados pela albufeira, sem
que tal mereça referência na PDA, segundo a qual o uso da área a afectar será florestal (eucaliptos).
Não é definida qual a área de estudo para os diferentes factores ambientais, à excepção do
ordenamento do território, uso do solo e paisagem, factores para os quais a área de estudo definida
na PDA (500 m) é considerada insuficiente.
Identifica‐se alguma confusão entre grupos sociais interessados pelo projecto, apresentados no ponto
4.5, e os benefícios sociais e económicos que contribuem para a justificação do projecto e que
deveriam ter sido integrados no ponto 2.4.
Além da PDA foi apresentado o documento “Estrutura do Relatório do Estudo de Impacte Ambiental”,
pretendendo apresentar a estrutura do EIA. Verifica‐se que quer este documento, quer a PDA
apresentam conceitos incorrectos de avaliação de impacte que devem ser corrigidos.
Destaca‐se desde logo que é apresentada (Tabela 2 / Tabela 3 e Tabela 10 / Tabela 11) uma incorrecta
divisão dos critérios de avaliação de impacte. Ambas as tabelas se reportam a critérios de avaliação de
impactes, não se reconhecendo qualquer fundamento na sua separação.
Os referidos critérios deveriam ter merecido um desenvolvimento específico para cada factor
ambiental, o que não ocorreu, não sendo assim possível proceder à sua apreciação.
A título de exemplo note‐se que o documento considera que a magnitude será elevada se se verificar
um “Elevado grau de alteração dos parâmetros ambientais”, o que constitui uma definição
redundante. Ora a PDA deveria ter definido, para cada factor ambiental, qual o parâmetro ou
parâmetros a considerar, e respectivos limiares (valores ou intervalos) de avaliação.
O mesmo se verifica em relação à significância, critério para o qual deveriam ter sido identificados,
para os diferentes factores ambientais, quais as premissas subjacentes aos diferentes níveis de
significância, sendo de todo incorrecto considerar que a significância é “obtida pela soma da
pontuação atribuída” aos diferentes critérios.
Regista‐se uma falta de harmonização na estrutura e conteúdo dos pontos 5 e 6 da PDA
nomeadamente nos descritores ordenamento do território, uso do solo e paisagem, além de algumas
incorrecções.
Verifica‐se que a PDA não apresenta informação detalhada sobre a metodologia de avaliação de
impactes a utilizar para cada factor ambiental, nomeadamente para a geomorfologia, flora e
vegetação, sócio economia, qualidade do ar, ambiente sonoro, paisagem, nem para a avaliação de
impactes cumulativos.
As referidas lacunas e incorrecções, das quais se destacam uma insuficiente caracterização da situação
de referência e das metodologias de avaliação de impacte ambiental para os diferentes factores
ambientais, não permitem assegurar que se encontre totalmente identificada a informação necessária
a uma adequada avaliação do Projecto.
Face ao trabalho desenvolvido pelas diferentes entidades presentes e face aos pareceres externos
recebidos, foi possível identificar um conjunto de aspectos relevantes a desenvolver, e metodologias a
adoptar na avaliação, os quais se explicitam no ponto 5 do presente parecer.

4. Aspectos Globais do EIA a desenvolver
Os antecedentes, enquadramento, justificação e objectivos do Projecto devem merecer particular
desenvolvimento, de forma a poder contribuir para fundamentar a decisão sobre o mesmo. Devem
incluir uma descrição dos aspectos que conduziram ao projecto (e alternativas) avaliado no EIA,
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incluindo a descrição das várias soluções ponderadas em fases anteriores, e os principais fundamentos
para rejeição/selecção das mesmas, a qual deve ser acompanhada de cartografia à escala adequada.
A informação a apresentar deve ser actualizada, objectiva e direccionada para a avaliação ambiental
do Projecto, e deve incluir:
•
•
•
•
•

Enquadramento do projecto face aos IGT e às principais condicionantes existentes.
Identificação das áreas sensíveis (na definição do artigo 2.º do Decreto‐Lei n.º 69/2000, de 3
de Maio, na sua actual redacção) situadas na área de influência do Projecto e, se relevante,
apresentação da respectiva cartografia.
Fundamentação para a localização, dimensão, tecnologia e características adoptadas no
projecto em avaliação.
Desenvolvimento da justificação da necessidade do Projecto e da sua mais valia ambiental,
nomeadamente face a fontes energéticas distintas (eólica e outras).
Explicitação dos fundamentos e objectivos do projecto e das suas principais componentes.

Em termos de enquadramento do Projecto – note‐se que a PDA refere que o “… lote 1C compreende
um trecho do rio Mondego com cerca de 7,5 km de extensão ….” não apresentando qualquer
informação relativamente ao enquadramento do projecto no que se reporta aos restantes lanços.
A descrição do Projecto deve ser clara e objectiva, englobar todas as alternativas e componentes
(incluindo central e linha de energia) e ser acompanhada de peças desenhadas explícitas, que
permitam a localização precisa das acções do Projecto, e dos Projectos referidos como
“complementares”.
Devem ser localizados e caracterizados os muros a afectar, referidos na PDA e identificados os usos
que os mesmos limitam ou protegem.
As freguesias afectadas devem ser claramente definidas, tendo‐se verificado que a PDA ocorreu em
erros na sua identificação.
O EIA deve integrar as linhas de energia, a central, a área de estacionamento e o colector, os quais
devem ser considerados componentes do Projecto e não projectos associados, procedendo à
respectiva/consequente caracterização e avaliação de impactes decorrentes dos mesmos. Deve
também integrar a escada de peixe incluindo peças desenhadas e escritas, bem como a análise crítica
do seu funcionamento.
Nomeadamente no que se reporta à área de estacionamento a criar na EN 110, o EIA deve caracterizar
e identificar área e perfil da mesma (apresentando cortes), explicitar carácter temporário ou
permanente da mesma, características e origem do material a utilizar e características dos taludes. A
área a ocupar pelo estacionamento e edifício devem ser consideradas em termos de caracterização de
referência, avaliação de impactes e medidas de minimização, em relação aos factores ambientais
afectados (nomeadamente geomorfologia, uso do solo e eventualmente socioeconomia, flora e
vegetação, paisagem e património).
Deve ser identificada a origem dos materiais necessários à construção, nomeadamente betão, e
avaliados os respectivos impactes decorrentes da sua exploração/produção/transporte, identificando
nomeadamente o volume de tráfego induzido.
Devem ser quantificados, localizados e avaliados todos os movimentos de terra (escavações e aterros),
devendo também ser apresentada a quantificação e destino dos materiais com origem na limpeza da
área da albufeira.
Deve apresentar‐se a quantificação das águas residuais da central na fase de exploração e apresentado
o sistema de tratamento previsto.
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A caracterização do estado actual do ambiente deve considerar os factores ambientais susceptíveis de
serem afectados e a inter‐relação entre os mesmos, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Clima
Recursos Hídricos
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro e Vibrações
Fauna, Flora, Vegetação Habitats e Biodiversidade
Solos
Uso do Solo
Sócio Economia
Ordenamento do Território e Condicionantes
Património Cultural
Paisagem
Análise de Risco

A informação a apresentar deve ser actualizada, sistematizada e direccionada para o factor ambiental
e projecto em avaliação, georreferenciada sempre que possível, à escala adequada, acompanhada de
cartografia, e com o nível de detalhe compatível com a importância atribuída aos diferentes factores
ambientais. Deve ser apresentada a metodologia específica utilizada para cada factor ambiental e
explicitado do grau de incerteza associado à caracterização efectuada, caso se justifique.
Deve também ser caracterizada a previsível evolução do ambiente afectado caso o Projecto não seja
realizado (alternativa zero, ou seja, não concretização do Projecto).
A identificação e avaliação dos impactes ambientais do Projecto (positivos e negativos, directos e
indirectos, cumulativos, a curto, médio e longo prazo, permanentes e temporários), deve identificar a
magnitude e significância dos mesmos, devendo ser apresentada a metodologia utilizada para os
diferentes factores ambientais, incluindo nomeadamente a respectiva fundamentação científica, a
incerteza associada ao método, bem como os critérios utilizados na determinação da magnitude e
significância dos impactes.
Os impactes na fase de construção devem merecer desenvolvimento adequado incluindo
nomeadamente:
. Caracterização das áreas de estaleiro e eventuais áreas de empréstimo e depósito, cuja
localização deve integrar as condicionantes RAN, REN, áreas agrícolas, áreas urbanas, áreas com
folhosas ou habitats relevantes, perímetros de protecção das captações municipais, raio mínimo
de 100 m das captações privadas, leitos de cheia, áreas de infiltração máxima e zonas
preferenciais de recarga de aquíferos, condicionantes decorrentes do património e áreas de
Elevada e Muito Elevada sensibilidade paisagística.
. Caracterização das referidas áreas apresentando nomeadamente área, acessos, coberto
vegetal da área e da envolvente, fotografia do local e plano de recuperação previsto.
. Caracterização da rede de caminhos a utilizar em fase de obra, incluindo a ocupação existente
ao longo das mesmas numa faixa de 50m para cada um dos lados da via, a uma escala adequada
que permita a sua utilização pelo empreiteiro. Devem ser estudados percursos alternativos que
evidenciem a minimização de afectação de aglomerados urbanos, novos pontos de
atravessamento da linha de água e a afectação da vegetação ribeirinha, área de folhosas e área
agrícolas, estudo esse que deve ser devidamente articulado com as Câmaras Municipais e Juntas
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de Freguesia afectadas. Deve ser explicitado se não será construído qualquer acesso na margem
esquerda.
. As soluções específicas a adoptar em eventuais taludes de aterro e escavação, considerando as
orientações decorrentes do Estudo Geológico, de forma a assegurar que as referidas soluções
permitem a sua posterior estabilização, preferencialmente biológica.
. Caracterização do sistema de recolha e transporte das águas residuais produzidas na fase de
construção.
A análise de impactes cumulativos a desenvolver deve considerar os impactes no ambiente que
resultam do projecto, incluindo todas as suas componentes, em associação com outros projectos,
existentes ou previstos, bem como dos projectos complementares ou subsidiários.
Destaca‐se a necessidade de considerar o efeito conjunto do projecto e dos aproveitamentos situados
a montante e a jusante, bem como do projecto e de projectos de índole turística e de conservação da
natureza, particularmente no que respeita aos recursos hídricos, à qualidade da água, aos
ecossistemas aquáticos, e à sócio economia.
A análise de impactes deve evidenciar os impactes residuais (que não podem ser evitados,
minimizados ou compensados) e a utilização irreversível de recursos.
Deve ser apresentado um capítulo onde se efectue:
•

Análise comparativa das alternativas em avaliação integrando a avaliação de impactes
desenvolvida.

•

Identificação da alternativa ambientalmente menos desfavorável, e apresentação dos critérios
que fundamentam a sua selecção.

As medidas de minimização devem ser apresentadas com o nível de detalhe que permita a verificação
da sua eficácia, incluindo nomeadamente localização, características técnicas, calendarização, etc.
O EIA deve especificar as directrizes gerais às quais devem obedecer os planos de monitorização para
os diferentes factores ambientais, a pormenorizar em RECAPE, incluindo:
•

parâmetros a monitorizar;

•

locais (ou tipos de locais) e frequência das amostragens ou registos;

•

técnicas/métodos

•

periodicidade dos relatórios de monitorização.

No que se reporta aos Planos de monitorização, a PDA refere incorrectamente que os mesmos devem
ser previstos nas medidas de minimização. Note‐se que os Planos de monitorização devem constituir
um capítulo distinto do EIA, conforme previsto na legislação em vigor.
As conclusões do EIA devem apresentar:
•

A ponderação (balanço crítico) dos impactes negativos e positivos do Projecto, integrando uma
rigorosa avaliação dos mesmos.

•

Principais impactes residuais do projecto.

•

A identificação da alternativa ambientalmente menos desfavorável.

•

Identificação de Condicionantes ao desenvolvimento do Projecto.

As peças desenhadas devem adequar‐se/reflectir a fase do Projecto e a consequente escala do EIA,
apresentando‐se legíveis, actualizadas e com a respectiva legenda; devem abranger as áreas
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analisadas e ser coerentes/consistentes entre si, e com a informação constante do EIA e do Projecto,
bem como estar devidamente referenciadas no texto do Relatório Síntese.
Os anexos ao EIA devem estar sempre referenciados no texto do Relatório Síntese, devendo
corresponder a aspectos que pela sua grande dimensão, menor relevância, ou por serem
complementares, não necessitem de ser incluídos no Relatório Síntese.
O desenvolvimento do Projecto e do EIA devem integrar a análise constante no presente parecer,
incluindo o teor dos pareceres externos recebidos.
Tendo em conta as características da área em que se insere o projecto, bem como a natureza das
intervenções previstas, é possível considerar que devem ser considerados como factores ambientais
muito relevantes a Ecologia, os Recursos Hídricos a Socioeconomia e o Uso do Solo. Como factores
ambientais relevantes devem ser considerados o Património, Ordenamento do Território, a Flora e
Vegetação e a Paisagem.
Refere‐se ainda que, de acordo com o Artigo 12º, do Decreto‐Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, deve ser
devidamente justificada, caso se verifique, a não abordagem de alguns dos aspectos do Anexo III da
referida legislação. Sugere‐se também que a estrutura do EIA a apresentar tenha também em atenção
o definido pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (Anexo II).
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”.
Assim e mencionados os aspectos gerais, devem ter‐se em consideração os aspectos específicos
relativos aos vários factores ambientais em causa, referidos no ponto seguinte.

5. Aspectos específicos por factor ambiental
5.1. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia
Constata‐se que a PDA propõe, para a realização do EIA, que a caracterização em termos geológicos
assente “na identificação litológica/mineralógica e estratigráfica das formações da envolvente da área
de Projecto, recorrendo‐se inicialmente a informação bibliográfica disponível e, comprovando‐se
posteriormente no terreno a informação compilada”. Sobre este aspecto importa referir que o EIA
deve integrar a informação geológica, hidrogeológica e geotécnica que decorrerá dos estudos
Geológicos e Geotécnicos efectuados no âmbito do projecto.
O EIA deve apresentar a caracterização da situação de referência e a caracterização dos impactes do
projecto, bem como as medidas de minimização a realizar, relativa às seguintes partes integrantes do
Descritor Geologia (s.l.):
•

Enquadramento geológico e caracterização das unidades litostratigráficas aflorantes com o
recurso às notícias explicativas das cartas geológicas em questão e documentação bibliográfica
especializada (devidamente referenciada) e cartografia de pormenor, recorrendo às cartas e
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perfis geológicos relevantes, devidamente legendados, com escala e orientação (ver
“Documentos a consultar”1) contendo, entre outros, os seguintes elementos:
a) Caracterização geológica regional;
b) Caracterização geológica de pormenor;
c) Descrição litológica e estratigráfica das unidades estudadas, devendo ser dada especial
importância à caracterização das propriedades físico‐químicas das unidades rochosas
afectadas pelo Projecto, tais como a deformação das rochas (falhas, fracturas, diaclases,
etc.), alteração (espessura dos perfis de alteração e formação de solos), compactação dos
materiais, etc.
d) Cartografia geológica à escala 1:50 000 ou 1:25 000 e perfis geológicos detalhados;
•

Caracterização geomorfológica de base com recurso a bibliografia geral e/ou especializada,
apresentando os aspectos mais relevantes para a correcta apreciação da geomorfologia na
área de implantação do projecto, contendo, entre outros, os seguintes elementos:
a) Descrição da geomorfologia da região em estudo, suportada por documentação
bibliográfica e imagens do terreno;
b) Apresentação de um mapa de declives e perfis, onde relevante;
c) Descrição dos impactes do projecto na geomorfologia;
d) Articulação da geomorfologia com a geologia (s.l.);
e) Articulação da geomorfologia com a caracterização dos riscos geológicos;
f) Medidas possíveis para minimização dos impactos na geomorfologia.

•

Caracterização tectónica e neotectónica da área do Projecto, com especial ênfase na
sismicidade, recorrendo às notícias explicativas das cartas geológicas em questão e outra
documentação bibliográfica especializada, devidamente referenciada (ver “Documentos a
consultar”), contendo, entre outros, os seguintes elementos:
a) Caracterização regional e de pormenor das principais estruturas presentes na região;
b) Caracterização e descrição das estruturas com actividade sísmica, nomeadamente
falhas;

1

Alguns documentos a consultar:
Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000: Folha 7C (Mirandela).
Carta Geológica de Portugal à escala 1/200.000 (Folha 2).
Carta Geológica de Portugal à escala 1/500.000 (Folha Norte).
Notícias explicativas da carta geológica de Portugal à escala 1/200.000: Folha 2.
Cabral, J., 1995. Neotectónica em Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e Mineiro, 31,
Lisboa, 265.
Cabral, J., Ribeiro, A., 1988. Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1/1.000.000. Serviços
Geológicos de Portugal, Lisboa.
Cabral, J., Ribeiro, A., 1989. Nota explicativa da Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala
1/1.000.000. Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa.
Sites:
http://w3.ualg.pt/~jdias/GEOLAMB/GA5_Sismos/57_Portugal/572_SismicidPort.html
http://e‐geo.ineti.pt/bds/geositios/default.htm
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•

Caracterização dos riscos geológicos reconhecidos decorrente nomeadamente da sismicidade,
e medidas previstas para minimização do risco associado, se possível com cartografia de zonas
de risco (ver “Documentos a consultar”);

•

Levantamento, caracterização e avaliação do património geológico presente na área, com
recurso aos sites abaixo indicados e às cartas geológicas 1/50 000 em questão, e medidas para
minimização dos impactes (ver “Documentos a consultar”), contendo, entre outros, os
seguintes elementos:
a) Listagem de geomonumentos, geosítios e de locais de interesse geológico (s.l.);
b) Descrição dos possíveis impactes nos geomonumentos e geosítios existentes,
nomeadamente no que diz respeito à preservação da panorâmica paisagística e de
aspectos particulares da morfologia da área de estudo, ainda que não classificados como
geosítio ou geomonumento.

Hidrogeologia
A caracterização da situação de referência deve conter a identificação de pontos de água
subterrâneos, recorrendo à base de dados do SNIRH, à ARH Centro e às Câmaras Municipais, devendo
ser completada com um inventário de campo nas áreas afectadas pelo projecto.
As captações subterrâneas (nascentes, minas de água, poços, …) existentes devem ser identificadas e
caracterizadas, devendo ser apresentado um quadro com as características de todos os pontos de
água inventariados e respectivos usos;
Devem ser identificadas todas as captações subterrâneas (públicas e privadas) que possam ser
afectadas ou inviabilizadas pelo projecto.
O EIA deve apresentar uma caracterização hidroquímica das águas subterrâneas existentes na área de
estudo e analisar a sua qualidade, tendo em conta a legislação em vigor.
O EIA deve prever a realização de ensaios de permeabilidade em sondagens de pesquisa, o controlo
dos níveis de água eventualmente intersectada e a eventual transformação de algumas destas
sondagens em piezómetros, para posterior estudo hidrodinâmico e hidrogeoquímico, e eventual
integração nas redes de monitorização a criar.
Deve ser avaliado o impacte do Projecto sobre os recursos hídricos subterrâneos. No caso de existirem
pontos de água subterrâneos inviabilizados ou afectados, devem ser previstas medidas de
compensação e minimização e proposto um plano de monitorização.

5.2. Recursos Hídricos
Na elaboração do EIA, para além do referido na PDA devem ainda ser desenvolvidas as seguintes
questões:
•

Caracterização do estado das massas de água, tendo em conta os critérios de classificação
previstos.

•

Modelos de qualidade da água para avaliação da estratificação e eutrofização da massa de
água.

•

Caudais ecológicos ‐ o regime de caudais ecológicos a estabelecer deve basear‐se na aplicação
de dois métodos, nomeadamente na aplicação da Metodologia Incremental (IFIM ‐ Instream
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Flow Incremental Methodology), face ao elevado valor conservacionista das espécies
presentes, migradoras diadromas, e no método do INAG, DSP, 2003.
•

Caudais de cheia com períodos de retorno curtos, com a delimitação das áreas inundáveis.

•

Efeitos erosivos a jusante da barragem, resultantes do descarregador e da restituição.

•

Estudos e modelos das alterações do transporte de sedimentos.

•

Avaliação das utilizações existentes e afectadas com a construção do AHPP e respectivas
propostas de compatibilização.

•

Indicação na rede hidrográfica das captações públicas e privadas.

•

Restauro das galerias ripícolas.

•

Regime de oscilação de níveis na albufeira, resultantes da exploração do empreendimento, e
sua demarcação em carta para percepção em consulta pública.

•

Compatibilização com o regime de exploração dos empreendimentos de montante e de
jusante.

•

Avaliação do efeito barreira, da alteração do regime do curso de água e da perturbação das
actividades recreativas.

•

Compatibilização com as exigências do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios
Vouga, Mondego e Lis.

As questões referentes ao contínuo fluvial e alteração do estado das massas de água devem merecer
uma atenção especial no EIA, tendo em conta os pressupostos inscritos na Lei da Água e as obrigações
decorrentes da Directiva Quadro da Água (DQA).
O regime de caudais ecológicos deve ser assegurado por um dispositivo próprio, regulável e em
contínuo, não podendo ser assegurado pela descarga de fundo.
A caracterização a efectuar no ponto “Recursos hídricos e qualidade das águas” deve ser efectuada em
conformidade com a DQA, permitindo definir o estado da massa de água, não devendo ser
apresentada em separado a caracterização físico‐química e a caracterização dos elementos de
qualidade biológica (incompleta), como se verifica na PDA.
Assim, a caracterização do estado das massas de água deve ser efectuada de acordo com o sistema
oficial para a avaliação do estado ecológico definida pela Autoridade Nacional da Água, expresso no
documento “Critérios para a classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios e albufeiras”,
cuja versão final data de Setembro de 2009, utilizando as métricas e índices nele referidos, assim como
os valores de referência para o tipo de rios “Rios do Norte de Média/Grande dimensão (Tipo N4)”,
incluídos neste documento para o cálculo dos EQR's (Ecological Quality Ratio).
Nos estudos hidrológicos a desenvolver, a avaliação das disponibilidades hídricas deve ser efectuada
ao nível da bacia hidrográfica do rio Mondego, procedendo à simulação do regime de exploração deste
novo aproveitamento, tendo em conta as necessidades hídricas a satisfazer a jusante, nos aspectos
qualitativos e quantitativos.
Deve ainda proceder‐se à:
•

determinação dos caudais reservados tendo em conta os diferentes usos existentes ao nível da
bacia hidrográfica do rio Mondego;

•

realização de estudos que permitam avaliar o impacte que o projecto poderá induzir ao nível
da DQA, em particular devido à alteração das massas de água e perda da conectividade;
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•

inventariação e caracterização das pressões existentes, fontes pontuais e difusas, bem como o
nível de tratamento existente, ao nível da bacia drenante do AH de Penacova e Poiares;

•

simulação da qualidade da água para o sistema agora previsto, devendo ser apresentada a
simulação com e sem os aproveitamentos;

•

avaliação das alterações do transporte sedimentar, através de estudos ou modelos
quantitativos, que permitam avaliar, sobretudo a retenção de sedimentos na albufeira, e
equacionar as medidas de minimização que contribuam para mitigar o efeito de assoreamento
e/ou de erosão, nomeadamente no troço fortemente modificado;

•

identificação e avaliação dos impactes cumulativos ao nível da bacia hidrográfica do rio
Mondego, face aos aproveitamentos existentes e/ou projectados;

•

apresentação do Programa de monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para a fase de
pré‐construção, construção e exploração em observância dos “Critérios para a classificação do
estado das massas de água superficiais – Rios e albufeiras”, definidos pelo INAG”.
Em relação à periodicidade, deve ser efectuada uma campanha no período da Primavera dos
elementos biológicos e hidromorfológicos, quatro campanhas para os parâmetros físico‐
químicos de suporte (sendo que uma das quatro campanhas de físico‐químicos de suporte
deve ser coincidente com a recolha de elementos biológicos). Em relação aos poluentes
persistentes e substâncias prioritárias devem ser realizadas duas campanhas (uma no período
de Verão e outra no período de Inverno).
Em relação às técnicas e métodos de amostragem, devem ser usados os protocolos de
amostragem definidos pelo INAG para os elementos biológicos (disponíveis na página do
INAG) e deve ser utilizado o método River Habitat Survey (RHS). Para a determinação de alguns
dos indicadores relativos aos elementos hidromorfológicos deve ser utilizado o documento:
“River Habitat Survey in Britain and Ireland – Field Survey Guidance Manual: 2003 Version”.
Para os parâmetros físico‐químicos de suporte, poluentes persistentes e substâncias
prioritárias, devem ser utilizados os métodos e amostragem referidos no Anexo III do Decreto‐
lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, devendo também ser considerado o Decreto‐lei n.º 103/2010,
devendo os limites de quantificação ter em conta os objectivos de qualidade definidos nos
diferentes diplomas legais.

A identificação e avaliação dos impactes deve ser efectuada para a fase de construção, enchimento e
exploração, ao nível da alteração do regime hidrológico na bacia hidrográfica do rio Mondego,
alteração da qualidade da água, classificação das novas massas de água de acordo com a DQA.
Com base na identificação e avaliação de impactes devem ser preconizadas as diferentes medidas de
minimização e compensação que permitam assegurar a conectividade ecológica dos ecossistemas
fluviais afectados e contribuam para que seja atingido o bom potencial ecológico.

5.3. Fauna
A PDA no que concerne à componente faunística, apresenta um delineamento metodológico
convencional e uma abrangência geográfica que se adequa a projectos hidroeléctricos que pela sua
dimensão e/ou localização não se prevê que venham a causar impactos negativos muito significativos.
Contudo, face à dimensão do projecto em causa e à sua localização numa bacia hidrográfica alvo de
recentes acções de reabilitação com vista à recuperação das populações piscícolas, em especial das
espécies anádromas, é imperioso que o EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares
avalie objectivamente alguns aspectos relacionados com a fauna piscícola presente no troço do
___________________________________________________________________________________
Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares
Fase de Definição de Âmbito
13

Parecer CA
____________________________________________________________________________________
Mondego a jusante da actual mini‐hídrica de Penacova e principais afluentes (i.e. rios Alva, Ceira e
Arunca). Refira‐se ainda que o documento analisado apresenta um detalhe considerável na secção
relativa à caracterização da situação de referência, sendo pouco objectivo no capítulo dedicado à
identificação e avaliação de impactes, e às respectivas propostas de minimização.
Nesse sentido considera‐se que devem ser contemplados nas diferentes secções do EIA os seguintes
pontos:
Descrição do Projecto
•

Dispositivo de transposição para a ictiofauna.

Caracterização da Situação de Referência
•

•

•

•

Identificação, mapeamento e caracterização de todos os obstáculos à continuidade
longitudinal em todas as linhas de água da bacia hidrográfica do Mondego localizadas a
jusante da mini‐hídrica de Penacova, em particular nos rios Alva, Ceira e Arunca, e no troço do
Mondego entre a referida mini‐hídrica e a ponte da Ereira (EM601). Para cada um dos
obstáculos identificados deve ser elaborada uma ficha individual com indicação da seguinte
informação: i) coordenadas; ii) avaliação da transponibilidade; iv) descrição; e v) fotografia. O
objectivo desta avaliação é a quantificação exacta da área de habitat disponível, ou
potencialmente disponível, para as espécies migradoras (anádromas e potamódromas);
Mapeamento dos principais leitos de amocetes de lampreia‐marinha (Petromyzon marinus L.)
presentes nos rios Arunca, Alva e Ceira, e no troço do Mondego entre a referida mini‐hídrica e
a ponte da Ereira (EM601). Pretende‐se com este levantamento obter uma estimativa rigorosa
da área actualmente utilizada como locais de crescimento de larvas de lampreia‐marinha;
Localização das áreas de postura (confirmadas e potenciais) de sável (Alosa alosa L.) e savelha
(Alosa fallax Lacépède, 1803) nos rios Alva e Ceira, e no troço do Mondego entre a referida
mini‐hídrica e a ponte da Ereira (EM601). À semelhança dos leitos de amocetes, os locais de
postura utilizados (ou potencialmente utilizáveis) por sáveis e savelhas são habitats
particularmente importantes, cuja preservação é fundamental na perspectiva da conservação
destas espécies. Como tal, devem ser identificados e mapeados na área de estudo;
Avaliação dos quantitativos capturados pelos pescadores profissionais nas últimas 5 épocas de
pesca das seguintes espécies: lampreia‐marinha, sável, savelha e enguia (Anguilla anguilla L.).
A informação obtida com este trabalho permitirá avaliar o potencial económico das principais
espécies diádromas ocorrentes na bacia hidrográfica do Mondego.

Identificação e Avaliação de Impactes
•

•

Determinação da perda de habitat potencialmente utilizável pelas seguintes espécies: i)
lampreia‐marinha; ii) enguia; iii) sável; e iv) savelha. Esta avaliação deve ser feita tendo em
consideração as características dos habitats de reprodução, crescimento larvar e crescimento
de juvenis adequados a cada uma das espécies. O estudo deve ser executado não só para
montante do local de implantação do projecto em apreço, mas igualmente para jusante do
mesmo, uma vez que do ponto de visto hidráulico é previsível que existam alterações no troço
principal do Mondego a jusante do empreendimento, passíveis de causar perturbações nos
habitats referidos anteriormente. Nesta estimativa devem ser considerados igualmente os
principais afluentes (i.e. Arunca, Ceira e Alva).
Avaliação do efeito de barreira provocado pela infra‐estrutura para a comunidade ictíica no
geral. O objectivo deste ponto vai no sentido de ser feita uma previsão do resultado de um
eventual isolamento populacional consequência da interrupção da continuidade longitudinal
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•

do rio. Esta questão é particularmente importante para as espécies nativas dulciaquícolas não
potamódromas.
Avaliação da perda de produtividade de enguias (fase amarela e prateada) resultante da
construção do Projecto. Dada a importância que a conservação desta espécie assume a nível
internacional, consideramos que é essencial efectuar esta avaliação, uma vez que uma
redução do habitat disponível para esta espécie e/ou o aumento da mortalidade expectável
nos órgãos mecânicos do Projecto durante a fase de migração reprodutora, acarretarão uma
redução na produção desta espécie na bacia hidrográfica do Mondego.

Medidas de minimização e programa de monitorização
•

Avaliação da eficácia do dispositivo de transposição de peixes que eventualmente venha a ser
proposto como medida de mitigação de impactes negativos, considerando a eficiência da
passagem para montante, bem como o aumento da mortalidade dos animais decorrente da
passagem através dos órgãos mecânicos e/ou hidráulicos da mini‐hídrica, durante a migração
para jusante. O verdadeiro efeito de mitigação de uma passagem para peixes só pode ser
correctamente avaliado se for tido em consideração o ciclo de vida completo das espécies que
utilizam aquele tipo de dispositivos. No caso das espécies diádromas e potamódromas em
particular, o seu ciclo de vida envolve uma migração reprodutora e, posteriormente, uma
migração trófica em sentido oposto, pelo que para além do percurso para montante através
da passagem para peixes, tem de haver a garantia que os animais conseguem efectuar o
movimento para jusante em segurança.

•

Programa de monitorização e plano de minimização da fragmentação das espécies associadas
ao meio fluvial.

5.4. Flora e Vegetação
Além do mencionado na PDA, o EIA deve:
•

Caracterizar detalhadamente a galeria ripícola (identificando nomeadamente espécies
presentes, estado de conservação e de desenvolvimento, densidade, localização, etc )
acompanhada de peças desenhadas (escala não inferior a 1:10.000).

•

Fundamentar a selecção dos locais de amostragem para a caracterização dos habitats
presentes na área de estudo.

•

Ponderar, em face da importância dos factores florísticos em presença, a necessidade de um
Plano de Monitorização para este factor ambiental. Se for o caso, deve o mesmo ser
suficientemente pormenorizado e validado pelo ICNB.

5.5. Socioeconomia
Neste factor ambiental deve ser dada especial atenção às actividades económicas directamente
relacionadas com o rio, nomeadamente as de turismo de natureza, como por exemplo a canoagem e
os desportos radicais (indicar o número de utilizadores, empresas a operar na área, percursos, etc) e o
uso agrícola das margens/terrenos afectados directa e indirectamente.
Deve ser dado especial relevo à caracterização da envolvente próxima, incluindo a área de incidência
directa do Projecto 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. Esta
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caracterização deve identificar os aglomerados habitacionais, habitações isoladas, actividades
económicas e equipamentos, com indicação das respectivas distâncias às componentes do Projecto.
O EIA deve identificar e caracterizar as praias fluviais existentes em toda a área de influência do
projecto (envolvente alargada, a montante e a jusante), avaliando os impactes sobre as mesmas e
apresentando medidas de minimização.
Devem ser identificados todos os projectos existentes ou previsto no rio Mondego, relacionados
directa ou indirectamente (com reflexos no projecto em avaliação ou por este afectados).
Para a caracterização da situação de referência, entre outras fontes, deve recorrer‐se à informação
estatística mais recente e actualizada, nomeadamente às estimativas que se encontram patentes nos
Anuários Estatísticos Regionais.
A caracterização da situação de referência e a avaliação de impactes (e medidas de minimização)
relativas às referidas actividades devem contemplar um desenvolvimento detalhado incluindo
cartografia de pormenor (a escala não inferior a 1:10.000), quantificação e localização, determinação
específica da magnitude e significância dos impactes e eficácia das medidas de minimização.
A avaliação de impactes, que um projecto desta natureza irá induzir sobre os sistemas
socioeconómicos, deve reflectir uma abrangência total às diversas escalas de análise territorial,
detectando e quantificando (na medida do possível), os efeitos socioeconómicos expectáveis.

5.6. Qualidade do Ar e Clima
Em termos específicos, além dos mencionados na PDA, o EIA deve contemplar os seguintes aspectos:
•

A avaliação da qualidade do ar deve ser realizada com base no inventário das fontes de
poluição do ar mais importantes e nas características gerais de dispersão atmosférica da
região.

•

Identificar todos os receptores sensíveis na envolvente do projecto, avaliando as potenciais
afectações dos mesmos, tendo em conta sobretudo, as actividades da fase de construção.

•

Os impactes devem ser caracterizados e avaliados para as acções das fases de construção e de
exploração com particular cuidado para os estaleiros e movimentação de maquinaria.

•

Ter especialmente em conta, na avaliação de impactes, a influência do projecto na qualidade
do ar para as povoações mais próximas.

5.7. Ambiente Sonoro
A PDA não apresenta qualquer informação sobre os níveis sonoros que se prevêem nem sobre a
avaliação de impactes a desenvolver para este factor ambiental, que permita uma apreciação do teor
da PDA.
O EIA deve incluir, além da caracterização de referência, a avaliação de impactes (qualitativa e
quantitativa) das fases de construção e de exploração do projecto, bem como, caso seja necessário, a
apresentação das respectivas medidas de minimização.

5.8. Infraestruturas
Em termos específicos, além dos mencionados na PDA, o EIA deve contemplar os seguintes aspectos:
___________________________________________________________________________________
Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares
Fase de Definição de Âmbito
16

Parecer CA
____________________________________________________________________________________
•

Dar particular atenção à rede viária, no que se reporta à caracterização da situação de
referência, avaliação de impactes e eventual formulação de medidas de minimização.

•

Avaliar a compatibilidade da zona de estacionamento, a criar na EN110, com a servidão dessa
mesma EN.

5.9. Ordenamento do Território
Em termos específicos, além dos mencionados na PDA, o EIA deve contemplar os seguintes aspectos:
•

O enquadramento do projecto deve considerar o PROT Centro, na fase mais actual do seu
desenvolvimento, explicitando a forma como o projecto aí poderá ser considerado.

•

O enquadramento do projecto nos Instrumentos de Gestão Territorial deve também traduzir a
forma como o mesmo é considerado pelas propostas de ordenamento existentes em sede da
revisão dos diversos Planos Directores Municipais, devendo ser apresentada, por via
documental, a situação actual desses procedimentos.

•

Quantificar as áreas das diversas classes de espaço e condicionantes abrangidas pelo projecto.

•

Apresentar uma tabela resumo com a estimativa das áreas a afectar por cada elemento do
projecto, e dos projectos associados ou complementares.

•

Apresentar um quadro resumo com a estimativa das áreas de Reserva Ecológica Nacional
(REN) afectadas pelos elementos do projecto, e dos projectos associados ou complementares.

•

A avaliação dos impactes do projecto nesta temática deve abarcar as questões de
ordenamento do território, não focando apenas as afectações de condicionantes, tais como
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e REN.

O EIA deve não só proceder à verificação da conformidade do Projecto com os IGT em vigor, bem
como a uma análise técnica ambiental das consequências do projecto sobre os usos estabelecidos e
previstos e a dinâmica territorial.

5.10.

Uso do Solo

O EIA deve apresentar uma caracterização detalhada do uso do solo de toda área afectada,
acompanhada de peças desenhadas (escala não inferior a 1:10.000), especificando as culturas e usos
actuais e potenciais. Dentro das áreas com ocupação agrícola, devem ser distinguidas as culturas
permanentes. Nas zonas “Zonas Florestais”, deve ser discriminado o tipo de ocupação florestal
presente (espécies florestais e respectivas áreas).
Deve ser dado especial relevo à caracterização da envolvente próxima, incluindo a área de incidência
directa do Projecto 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. Esta
caracterização deve identificar os aglomerados habitacionais, habitações isoladas, actividades
económicas e equipamentos, com indicação das respectivas distâncias às componentes do Projecto.
Em termos específicos, além dos mencionados na PDA, o EIA deve contemplar os seguintes aspectos:
•

Apresentar a Carta Litológica e a Carta de Capacidade de Uso dos Solos.

•

Apresentar uma estimativa do movimento de terras e uma descrição actual das eventuais
áreas de empréstimo e dos locais de depósito.
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•

Discernir, com base em critérios objectivos, o valor dos solos na zona de implantação do
projecto (e dos projectos associados ou complementares), para efeitos de avaliação de
impactes, tendo em conta a sua capacidade de uso.

A avaliação de impactes deve incluir a determinação da magnitude e significância dos impactes, para
os diferentes usos.
A avaliação de impactes deve apresentar e ter presente a área de afectação temporária e permanente
do projecto na fase de construção e na fase de enchimento e exploração, por unidade pedológica.

5.11.

Património

O Património é um dos factores ambientais relevantes a ser estudado no EIA sendo que a metodologia
proposta para a caracterização do ambiente afectado e avaliação de impactes ambientais relativa ao
factor é adequada, tal como o planeamento indicado.
Para qualquer esclarecimento o arqueólogo responsável pela vertente patrimonial do referido EIA
deve consultar a “Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico” que se
encontra acessível no sítio da internet do IGESPAR IP (www.igespar.pt).

5.12.

Paisagem

Considera‐se que a Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (PDA)
apresentada, globalmente, cumpre os objectivos propostos. No entanto, no que respeita à
caracterização e cartografia da Paisagem afectada, o EIA, além dos elementos referidos no PDA, deve
necessariamente apresentar a seguinte informação:
•

Cartografia das Unidades Homogéneas de Paisagem que ocorrem na área de influência do
projecto.

•

Cartografia da Qualidade Visual da Paisagem, para a mesma área, de forma a reflectir a
variabilidade e diversidade espacial da Paisagem em presença, os elementos que contribuem
para a valoração e para a degradação da mesma, como recurso cénico.

•

Cartografia da Capacidade de Absorção Visual, para a mesma área, de forma a caracterizar
toda a área no que respeita à sua potencialidade para integrar novos elementos sem
comprometer o carácter e a qualidade da Paisagem em presença, não devendo no entanto
esta análise suportar‐se nas unidades de paisagem.

•

Caracterização e cartografia da Sensibilidade Paisagística, para a mesma área, como parâmetro
síntese dos dois anteriores.

•

Avaliação e caracterização dos impactes expectáveis na Paisagem decorrentes da
implementação e presença das estruturas que compõem o projecto, através das bacias visuais
individuais: para o(s) coroamento(s) da barragem, albufeira(s) associada(s) ao NPA, estaleiro e
linhas eléctricas com sobreposição à carta de Sensibilidade Paisagística.

•

Devem ser apresentadas simulações visuais para todas as alternativas de Projecto, com base
em fotografias, a partir de diversos pontos de vista (que sejam considerados relevantes), de
forma a permitir uma adequada percepção dos impactes.

•

A avaliação de impactes deve contemplar a análise comparativa entre Soluções alternativas a
desenvolver.
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•

Definição de medidas de minimização dos impactes na Paisagem decorrentes da
implementação do projecto em particular nos locais de elevada Sensibilidade Paisagística onde
se prevê a ocorrência de impactes significativos.

•

Avaliação dos impactes cumulativos com outros aproveitamentos hidroeléctricos existentes ou
previstos, devidamente cartografados, face à alteração expectável do carácter actual da
paisagem.

•

Avaliação dos impactes associados à implementação da linha eléctrica e apoios, contemplando
a análise comparativa entre Alternativas, tendo como base as bacias visuais do conjunto dos
apoios.

•

As alternativas de projecto a desenvolver para a linha devem procurar integrar, desde as fases
mais preliminares, as áreas visualmente menos expostas, a fim de minimizar os impactes
visuais. A referida integração deve basear‐se em cartografia de análise visual e em particular
na Carta de Absorção Visual a elaborar para o efeito e para a extensão em que a linha se
implantará.

A informação atrás descrita deve ser produzida utilizando as metodologias que se considerem mais
adequadas; estas devem ser tais que garantam o detalhe – temático e espacial – adequado à escala
1:25000 na globalidade da área analisada, ou a uma escala maior, se necessário, em locais onde
eventualmente seja necessário um maior detalhe.

6. Pareceres externos recebidos
Conforme referido no ponto 1 foi solicitado parecer às seguintes entidades:
Autoridade Florestal Nacional
Câmara Municipal de Penacova
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
Direcção‐Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP‐C)
Direcção Regional da Economia do Centro (DRE C)
EDP – Distribuição
EDP‐ Produção
Instituto da Água (INAG)
Rede Eléctrica Nacional
tendo sido recebido parecer da Câmara Municipal de Penacova, da DGEG, da DRAP‐C, da EDP‐
Produção e do INAG, os quais se integraram na presente avaliação e se anexam.
Assim, deve ser dado cumprimento ao mencionado por estas entidades, apresentando‐se de seguida
um resumo dos principais aspectos:
Câmara Municipal de Penacova
A Câmara Municipal de Penacova considera que, dadas as especificidades do local, o EIA terá de
apresentar uma análise profunda do impacto do projecto na qualidade de vida das populações, no
meio ambiente e nas actividades económicas ligadas ao rio Mondego.
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Realça que é necessário analisar a forma como o Projecto se articulará com as referidas actividades, se
é ou não compatível com as mesmas, e a forma de minimizar os impactes negativos.
Além de todos os aspectos relevantes ao estudo, destaca pela sua importância:
. As actividades económicas dependentes do rio e da paisagem, nomeadamente as descidas do
rio em caiaque e os desportos radicais.
. Os terrenos das margens propícios à agricultura de subsistência da população.
. A qualidade de vida das populações afectadas, nomeadamente as respeitantes ao espelho de
água a criar.
. O impacte na fauna e flora do rio e margens, na subida e descida de espécies piscícolas,
nomeadamente sável e lampreia, com larga importância na gastronomia local.
. A qualidade da água disponível a montante e a jusante, após a implementação do projecto.

Direcção Geral de Energia e Geologia
A Direcção Geral de Energia e Geologia verificou que não ocorre sobreposição da área de estudo com
áreas afectas a recursos geológicos, com direitos concedidos ou requeridos, pelo que, sob aquele
ponto de vista, considera não ser expectável que sejam gerados impactes negativos, pelo que nada
tem a objectar ao aproveitamento hidroeléctrico em causa.

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) considera que a PDA se revela
demasiado genérica, contribuindo pouco para a definição e restrição das matérias efectivamente mais
relevantes no desenvolvimento do EIA.
A DRAPC verifica que a PDA respeita no essencial as Normas Técnicas publicadas com a Portaria
330/2001, de 2 de Abril, revelando contudo a existência de diferentes critérios na abordagem das
propostas metodológicas para caracterização do ambiente afectado e avaliação dos impactes nos
diferentes descritores, não se registando o cuidado de harmonizar quer a estrutura, quer os conteúdos
dos pontos 5 e 6 da proposta, nomeadamente nos descritores “ordenamento do território, uso do solo
e paisagem”.
Considera que outros aspectos menos importantes deveriam ser corrigidos no Estudo de Impacte
Ambiental, como seja a confusão entre grupos sociais interessados pelo projecto, apresentados no
ponto 4.5, e os benefícios sociais e económicos que constituem justificação do projecto, e que
deveriam ter sido integrados no ponto 2.4.
Identifica que a caracterização do actual uso do solo, a sua evolução sem projecto e a avaliação dos
eventuais impactes do projecto, a esse nível, são vagamente abordados, considerando essencial que a
par das condicionantes do ordenamento, da tipologia do solo e da paisagem, se caracterize e
cartografe a ocupação do solo, distinguindo, dentro das áreas com ocupação agrícola, as culturas
permanentes.
Por último a DRAPC considera que a proposta é muito pouco esclarecedora quanto à metodologia de
previsão e análise de impactes cumulativos, tendo em consideração que o projecto se insere numa
cascata de infraestruturas hidráulicas, com repercussões umas nas outras, ao nível da exploração
corrente, como em situação de cheias ou acidentes.
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EDP
A EDP – Gestão da produção Energia refere que, de acordo com os elementos de caracterização
disponibilizados na PDA, o aproveitamento de Penacova e Poiares localizar‐se‐á imediatamente a
jusante do A.H. de Penacova, pertencente à EDP, pelo que consideram essencial que na caracterização
da situação de referência sejam consideradas as infra‐estruturas existentes a montante na linha de
água, nomeadamente aproveitamentos hidroeléctricos.
A EDP considera que:
. deve ser demonstrado no EIA que a realização do Projecto não terá qualquer efeito na
produção do AH de Penacova, designadamente em regime de cheias e considerando o efeito de
regolfo da sua albufeira;
. a análise de impactes cumulativos no troço do rio intervencionado deve considerar o efeito
conjunto do projecto e dos aproveitamentos situados a montante, particularmente no que
respeita aos recurso hídricos, à qualidade da água e aos ecossistemas aquáticos.

Instituto da Água
O Instituto da Água (INAG) esclarece que o Aproveitamento Hidroeléctrico (AH) de Penacova e Poiares
foi objecto de procedimento concursal promovido pela ARH do Centro, para atribuição de concessão
para concepção e implantação de pequenas centrais hidroeléctricas, no âmbito do Decreto‐Lei nº
126/2010, de 23 de Novembro, que estabelece o regime de implementação dos aproveitamentos
hidroeléctricos a que se refere a Resolução de Conselho de Ministros nº 72/2010, de 10 de Setembro,
que visa reforçar a utilização de energia hidroeléctrica proveniente de pequenos aproveitamentos
hidroeléctricos ‐ 10 MW de potência instalada.
No que se refere à libertação do regime de caudais ecológicos, dada a proximidade entre a zona de
captação no espelho de água e o local de restituição ao rio Mondego, o INAG considera a libertação do
regime de caudais ecológicos tem que ser assegurado por um dispositivo próprio, regulável e em
contínuo, não podendo ser libertado pela descarga de fundo.
O INAG determina que o regime de caudais ecológicos a estabelecer deve basear‐se na aplicação de
dois métodos, nomeadamente na aplicação da Metodologia Incremental (IFIM ‐ Instream Flow
Incremental Methodology), face ao elevado valor conservacionista das espécies presentes, migradoras
diadromas, e no método do INAG, DSP, 2003.
O INAG considera que:
. a concretização deste aproveitamento poderá vir a constituir‐se como um constrangimento
bastante significativo ao nível da Directiva Quadro da Água (DQA), nomeadamente devido à
perda da conectividade ecológica, com a criação de novas massas de água fortemente
modificadas, num troço do rio Mondego em que se pretende vir a atingir o bom estado
ecológico desta massa de água, devido à sua grande relevância para as espécies migradoras.
. a implementação deste AH mesmo dotado de uma passagem para peixes, irá condicionar a
conectividade ecológica neste troço do rio Mondego de vital importância para as espécies
migradoras que se prevê que possam atingir este troço, tendo em conta a reabilitação da
passagem para a ictiofauna no açude ‐ ponte Coimbra que se encontra em fase de obra.
. os esforços desenvolvidos para potenciar a conectividade ecológica no rio Mondego desde o
estuário, através da reabilitação da passagem para a ictiofauna no açude ‐ ponte Coimbra
poderá ficar comprometida e os resultados que se pretendiam obter poderão ficar muito aquém
das expectativas criadas, em resultado da alteração dos habitats presentes.
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. o AHPP irá potenciar impactes cumulativos sobre os valores naturais ocorrentes na bacia
hidrográfica do rio Mondego já afectados pelos aproveitamentos existentes e/ou projectados.
Além dos aspectos já evidenciados no que respeita a potenciais constrangimentos em relação à DQA e
alteração da situação de referência do desenvolvimento da passagem para a ictiofauna no açude
ponte Coimbra e com base numa análise especifica do capitulo 5 – “ Proposta Metodológica de
Caracterização do Ambiente Afectado e sua Previsível Evolução sem Projecto” o INAG considera que o
factor ambiental recurso hídricos deve ser tido como um dos factores muito relevantes a ser estudado
no âmbito do EIA.
O INAG apresenta ainda diversas informações e considerações relativas a aspectos metodológicos da
caracterização da situação de referência, avaliação de impactes e monitorização, as quais foram
integradas no ponto relativo aos recursos hídricos.

7. Conclusão
Na sequência da apreciação da Proposta de Definição de âmbito sobre o Projecto “Aproveitamento
Hidroeléctrico de Penacova e Poiares”, verifica‐se que:
•

•

•

A PDA apresenta lacunas e incorrecções, das quais se destacam uma insuficiente
caracterização da situação de referência e das metodologias de avaliação de impacte
ambiental para os diferentes factores ambientais, as quais não permitem assegurar que se
encontre totalmente identificada a informação a desenvolver no EIA.
Tendo em conta as características da área em que se insere o projecto, bem como a natureza
das intervenções previstas, é possível considerar que devem ser considerados como factores
ambientais muito relevantes a Ecologia, os Recursos Hídricos a Socioeconomia e o Uso do Solo.
Como factores ambientais relevantes devem ser considerados o Património, o Ordenamento
do Território, a Flora e Vegetação e a Paisagem.
Face ao trabalho desenvolvido pelas diferentes entidades representadas na CA e face aos
pareceres externos recebidos, foi possível identificar um conjunto de aspectos relevantes a
desenvolver no EIA, e metodologias a adoptar na avaliação.

Assim, o EIA deve integrar não só o proposto na PDA como também os resultados da apreciação
desenvolvida pela Comissão de Avaliação e os pareceres externos recebidos, e que constam do
presente parecer, corrigindo e colmatando as lacunas e incorrecções identificadas.
Foram ainda identificadas questões relevantes que devem ser salvaguardadas e que poderão
condicionar o desenvolvimento do Projecto, das quais se destacam as relacionadas com a Directiva
Quadro da Água, nomeadamente a afectação da conectividade ecológica, com a criação de novas
massas de água fortemente modificadas, num troço do rio Mondego em que se pretende vir a atingir o
bom estado ecológico, devido à sua grande relevância para as espécies migradoras.

Pela Comissão de Avaliação

Lúcia Desterro
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Anexo I

. Localização do Projecto
. Pareceres externos recebidos
. Câmara Municipal de Penacova
. Direcção Geral de Energia e Geologia
. Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
. EDP
. Instituto da Água

À
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
RUA DA MURGUEIRA, 9/9ª
ZAMBUJAL
AP. 7585
2611-865 AMADORA
Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Local de emissão

Ofício Circular 416/11/GAIA
PDA175/GAIA

12-07-2011

OF/314/2011/DOAI
Gesc.19873/2011/DRAPC

Coimbra

Assunto:

Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental – Aproveitamento Hidroeléctrico de
Penacova e Poiares.
Parecer.

Tendo em conta os objectivos da definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental, a presente
proposta revela-se demasiado genérica, contribuindo pouco para a definição e restrição das matérias
efectivamente mais relevantes, no desenvolvimento do EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova
e Poiares.
A proposta respeita no essencial as Normas Técnicas publicadas com a Portª 330/2001, de 2 de Abril,
contudo, revela a existência de diferentes critérios na abordagem das propostas metodológicas para
caracterização do ambiente afectado e avaliação dos impactes nos diferentes descritores, não tendo havido
o cuidado de harmonizar quer a estrutura, quer os conteúdos dos pontos 5 e 6 da proposta, nomeadamente
nos descritores “ordenamento do território, uso do solo e paisagem”.
Outros aspectos menos importantes deveriam ser corrigidos na apresentação do Estudo de Impacte
Ambiental, como seja a confusão estabelecida entre grupos sociais interessados pelo projecto,
apresentados no ponto 4.5, e os benefícios sociais e económicos que constituem justificação do projecto e
que deveriam ter sido integrados no ponto 2.4.
A caracterização do actual uso do solo, a sua evolução sem projecto e a avaliação dos eventuais impactes
do projecto, a esse nível, são vagamente abordados. Consideramos essencial que a par das condicionantes
do ordenamento, da tipologia do solo e da paisagem, se caracterize e cartografe a ocupação do solo,
distinguindo, dentro das áreas com ocupação agrícola, as culturas permanentes.
Finalmente, consideramos que a proposta é muito pouco esclarecedora quanto à metodologia de previsão e
análise de impactes cumulativos, tendo em consideração que o projecto se insere numa cascata de
infraestruturas hidráulicas, com repercussões umas nas outras, ao nível da exploração corrente, como em
situação de cheias ou acidentes.

Com os melhores cumprimentos.

O Director Regional

(Rui Salgueiro Ramos Moreira)
mg
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