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1. INTRODUÇÃO 

A Iberdrola Generación, SAU. (doravante designada por Iberdrola), ao abrigo do artigo 12.º do regime 

jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 

sua atual redação, enquanto proponente do projeto, apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P. (APA) uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu, em fase de Estudo Prévio. A entidade licenciadora é a 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a APA (DRH – Departamento dos Recursos Hídricos). 

A PDA acompanhada da respetiva declaração de intenção de realizar o projeto, deu entrada na APA 

no dia 22 de junho de 2022, tendo o proponente declarado prescindir da realização do procedimento 

de consulta pública. 

O projeto encontra-se sujeito a avaliação de impacte ambiental nos termos da subalínea i), das alíneas 

a) e b), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, encontrando-se tipificado nas tipologias incluídas no n.º 15 do 

Anexo I e no n.º 3 alínea h) do Anexo II: 

15 - “Barragens e outras instalações concebidas para retenção ou armazenagem permanente de 

água em que um novo volume ou um volume adicional de água retida ou armazenada seja superior 

a 10 milhões de m3.” 

3 h) - “Instalações para a produção de energia hidroelétrica ” 

O projeto afeta parcialmente área sensível no âmbito do definido nas subalíneas ii), da alínea a), do 

Art.º 2º do RJAIA. 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, através do ofício 

S047614-202207-DAIA.DAP, de 28/07/2022, a Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional 

de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P./Direção 

Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte (ICNF/DRCNF Norte) e Instituto Superior de 

Agronomia/ Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes: 

 

 APA/DAIA/DAP –Eng.ª Isabel Silva (coordenação) 

 APA/ARH Norte – Eng.º António Afonso (recursos hídricos) 

 APA/DRH – Eng.ª Ana Maria Telhado (aspetos técnicos do projeto e recursos hídricos) 

 ICNF Norte – Dr. João Pargana (sistemas ecológicos) 

 DGPC – Dr. José Luís Monteiro (património cultural) 

 LNEG – Doutora Rita Solá (geologia, geomorfologia e recursos minerais) 

 CCDR Norte – Dr.ª Maria João Barata (uso do solo, qualidade do ar, socioeconomia e 

ordenamento do território) 

 DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa (aspetos técnicos do projeto) 

 APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama (alterações climáticas) 
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 FEUP – Prof.ª Cecília Rocha (ambiente sonoro e vibrações) 

 ISA/CEABN – Arq.º Pais. João Jorge (paisagem) 

Colaborou também neste processo a Dr.ª Margarida Grossinho. 

A ARS Norte, embora convidada a integrar a Comissão de Avaliação, não nomeou nenhum 

representante, nem participou no procedimento. 

O EIA a que se refere a presente proposta de definição de âmbito será apresentado em fase de Estudo 

Prévio. A PDA foi elaborada pela empresa Quadrante, Engenharia e Consultoria, S.A., sendo constituída 

por um único volume, elaborado entre maio e junho de 2022. 

A informação incluída nos capítulos seguintes tem por base a apresentada na Proposta de Definição 

de Âmbito. A utilização de outras fontes encontra-se devidamente assinalada ao longo do texto. 

 

1.1 Antecedentes 

A implementação do projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu pretende aproveitar a 

albufeira do Alto Tâmega, construída pelo promotor no âmbito de outro projeto produção de energia 

elétrica - o Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET) - que está em fase de conclusão, e desenvolver 

um projeto de bombagem pura, propondo que a construção da tomada de água nesta albufeira, 

localizada num local próximo de áreas já intervencionadas na construção do SET. 

O projeto do SET foi alvo de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental tendo sido emitida 

Declaração de Impacte Ambiental, favorável condicionada, a 21 de junho de 2010, ao projeto avaliado 

em fase de Estudo Prévio. Para submissão a verificação da conformidade ambiental do projeto de 

execução foi apresentado o RECAPE e o respetivo Projeto de Execução, em junho de 2011 tendo o 

parecer final de conformidade do projeto de execução sido emitido em abril de 2014. 

No RECAPE foram propostos Programas de Compensação para o SIC Alvão / Marão e o para os sistemas 

ecológicos da bacia do rio Tâmega, diretamente afetados pela implantação do projeto. Estes previam 

a implementação de algumas medidas de compensatórias na área do Minhéu. 

A fase de construção do SET iniciou-se em dezembro de 2014 e tem conclusão prevista para junho de 

2024. Atualmente os Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões e Gouvães estão em fase de testes, 

com base na licença de exploração em regime experimental emitida pela DGEG, esperando-se para 

muito breve o início da exploração. 

Em sede de pós avaliação do SET foi colocada à consideração da Comissão de Acompanhamento 

Ambiental uma alteração de projeto relativa à construção de uma tomada de água para ligação futura 

a um novo aproveitamento: “Tomada de Água na albufeira do Aproveitamento Hidroelétrico de Alto 

Tâmega”, tendo sido submetido, em maio de 2021 o respetivo projeto acompanhado de Nota Técnica 

de avaliação ambiental. 

O projeto da tomada de água localizava-se a montante da barragem de Alto Tâmega, em área 

inundável da futura albufeira e já intervencionada com as obras em curso da atual barragem. As obras 

apresentadas e colocadas à avaliação consistiam na construção do acesso e estabelecimento de uma 

plataforma, construção do suporte da tomada de água e escavação em túnel, numa extensão de 24 m. 

A sua apresentação no decurso das obras do SET visou otimizar a construção. Na eventualidade da 

obra ser realizada posteriormente, o plano de água da albufeira teria que descer abaixo do nível 
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mínimo extraordinário de exploração, de forma a possibilitar o desenvolvimento da obra inicial da 

tomada de água, com claras consequências no regime de exploração da albufeira. 

Na análise realizada pela Comissão de Acompanhamento Ambiental destacam-se os seguintes aspetos: 

“Esta nova tomada de água, inicialmente não prevista no projeto avaliado em sede de Avaliação de 

Impacte Ambiental, nem integrada no Contrato de Concessão, permitirá criar condições técnicas para 

um eventual reforço de potência a instalar no futuro.” 

A Nota Técnica apresentada é omissa relativamente à concretização do reforço de potência do qual 

esta tomada de água faz parte. No entanto, foi apresentada pelo proponente, no âmbito duma reunião 

realizada na APA, uma solução de um projeto hidroelétrico de bombagem pura entre o Alto Tâmega e 

um reservatório artificial a criar a montante, atualmente em estudo.” 

Face ao exposto e, atendendo às características da solução preliminar apresentada, nomeadamente o 

volume do reservatório previsto, considerou-se que o projeto teria enquadramento no regime jurídico 

de AIA. O parecer ressalta ainda o facto de “constituindo a tomada de água proposta uma obra 

totalmente independente do SET e representando uma parte de um futuro projeto de reforço de 

potência, a sua execução só poderá ser iniciada após a decisão favorável do procedimento de AIA da 

globalidade do projeto”. 

Assim, o proponente pretende, com a presente Proposta de Definição de Âmbito, dar início ao 

processo de AIA Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu. 
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2. PROJETO 

2.1 Localização do Projeto 

O projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu e as suas ligações à Rede Elétrica de Serviço 

Público será desenvolvido no concelho de Vila Pouca de Aguiar (Freguesia do Alvão e União das 

Freguesias de Pensalves e Parada de Monteiros) e Ribeira de Pena (freguesia de Canedo). 

 

Figura n.º 1 - Enquadramento administrativo da área do AH de Minhéu (Fonte: PDA) 
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O projeto situa-se parcialmente na Zona Especial de Conservação (ZEC) Alvão/Marão (PTCON0003, 

Decreto Regulamentar nº 1/2020 de 16 de março), bem como na Important Bird and Biodiversity Area 

(IBA) das Serras do Alvão e Marão. 

A solução 1 para localização do reservatório está integralmente nesta Zona Especial de Conservação 

(ZEC), enquanto a solução 2 apenas interfere parcialmente com esta ZEC. 

 

 

Figura n.º 2 - Enquadramento da área do AH de Minhéu em Áreas Sensíveis (Fonte: PDA) 
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2.2 Justificação do Projeto 

A implementação do projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu pretende aproveitar a 

albufeira criada pelo Alto Tâmega e instalar um sistema de bombagem pura, de forma a maximizar a 

produção de energia elétrica. 

Os seus objetivos alinham-se com as políticas e objetivos nacionais de combate às alterações 

climáticas, no que respeita à sua contribuição para a produção de energia a partir de fontes limpas. 

Atendendo ao mix energético praticado em Portugal, conclui-se que este projeto irá permitir reduzir a 

quantidade de CO2 emitida anualmente para a atmosfera em 300.000 toneladas, sem prejuízo do 

resultado da avaliação de impacte ambiental. 

 

2.3 Descrição do Projeto 

O Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu consiste numa bombagem pura utilizando como um dos 

reservatórios a Albufeira do Alto Tâmega na implantação de uma zona de armazenamento de água na 

zona de alto de Minhéu – reservatório e circuito hidráulico, maioritariamente subterrâneo, com cerca 

de 5 km, com uma central em caverna, com tomada/restituição de água na albufeira do Alto Tâmega, 

aproveitando assim uma queda de cerca de 815m, em cerca de 1.320 MW de potência instalada, 

através de 6 turbinas com 220 MW de potência. O sistema será reversível utilizando o potencial de 

bombagem associado. A injeção de energia na rede está ainda em fase de desenvolvimento de 

avaliação, sendo a hipótese mais provável a ligação à subestação de Ribeira de Pena. 

 

Reservatório de Minhéu 

O reservatório será delimitado por uma estrutura de materiais soltos tendo uma altura variável, 

acompanhando a topografia. O reservatório poderá conter um volume de água até um máximo de 

20 hm3 dependendo da potência instalada e da capacidade de armazenamento necessária, ainda em 

estudo. No desenvolvimento do projeto serão estudadas em maior detalhe as diferentes alternativas. 

Terá uma altura entre 50 a 55m e será construído numa zona de planalto e numa área protegida. 

O material do dique terá origem no material escavado do reservatório e será colocado com um 

pendente de 1,6 H:1,0 V no talude exterior e de 1,25 H:1,0 V no talude interior; estes taludes deverão 

ser confirmados em estudos de estabilidade a realizar. O talude interior será coberto por uma 

superfície impermeável e o dique terá uma altura máxima de 55 m e a largura de coroamento será de 

5 m. 

Independentemente da solução escolhida os trabalhos a realizar ao nível do reservatório são: a 

escavação do reservatório, execução do dique do reservatório que envolve o movimento de terras e a 

impermeabilização do terreno e execução das estruturas de tomada do circuito hidráulico dentro do 

próprio reservatório. 

Os volumes de escavação e de formação do dique serão similares de modo a minimizar os transportes 

de materiais excedentes para destino final. 

O reservatório terá um sistema de drenagem perimetral de águas pluviais que permitirá manter o 

percurso de escorrência superficial na envolvente do reservatório. Em caso de emergência, o 

reservatório conta com um sistema de drenagem de fundo para assegurar uma descarga de 

emergência, caso não seja possível fazê-lo através do circuito hidráulico. 
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Existem duas alternativas para a localização do reservatório, as características gerais das duas 

alternativas são apresentas no Quadro 1. 

 

Quadro n.º 1 - Caraterísticas gerais do projeto 

 

Fonte: PDA 

 

Circuito Hidráulico e Central Hidroelétrica 

A tomada superior do circuito hidráulico será formada por estruturas de betão armado que serão 

colocadas dentro do reservatório superior. Estas estruturas estão sempre submersas durante a fase 

de exploração do projeto. A estrutura da entrada superior terá uma parte exterior, que ficará 

submersa, e uma parte em túnel, que fará a ligação com a conduta forçada. 

 

Quadro n.º 2 - Caraterísticas gerais da conduta forçada 

 

Fonte: PDA 
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Após as comportas de admissão superiores, o circuito hidráulico prosseguirá em conduta forçada até 

à central através de três condutas em aço e revestidas por betão. Antes da chegada à central dá-se a 

bifurcação destas condutas de modo a obter seis condutas forçadas a alimentarem, cada uma, um 

grupo reversível. O diâmetro interior previsto para as condutas forçadas será de 4 m 

aproximadamente, passando, após a bifurcação, a 2,5 m. As características das condutas forçadas para 

cada umas das soluções são as seguintes: 

Solução 1: 

 Secção em túnel superior: A partir da tomada de água é constituído por três tuneis com secção 

em ferradura com 5 m de altura, com tubos de diâmetro 4 m e 475 m de comprimento, e uma 

inclinação de 7,4%. 

 Secção em vala: Três tubos de 4 m de diâmetro e 740 m de comprimento, com uma inclinação 

de 29,5%. Ambas as condutas serão instaladas numa vala ao ar livre, com uma largura de 15 m 

na base, declives naturais de 1 H:3V, e uma profundidade entre 6 e 15 metros. Na secção em 

vala será restabelecido o terreno natural. 

 Bifurcadores: No limite inferior da vala, serão instalados três bifurcadores que permitirão a 

passagem de três tubos de 4 m de diâmetro para seis tubos de 2,5 m de diâmetro. Serão 

colocados numa plataforma escavada ao ar livre e serão finalmente revestidos com betão 

armado e cobertos com o material de escavação. 

 Poços verticais: Os seis poços verticais terão 609m de comprimento, 3,3 m de diâmetro e o 

tubo de aço de cada um deles terá 2,5 m de diâmetro. 

 Secção do túnel inferior até à central: O percurso é praticamente horizontal até a central 

elétrica, composto por seis túneis de 38 m de comprimento com secção em ferradura com 4m 

de altura. Esta ligação final aos grupos será feita com tubagem de aço com diâmetro variável 

entre 2,5 m e 1,6 m. 

Em todas as secções em túnel o espaço entre a tubagem e a escavação será preenchido com betão. 

 

Solução 2: 

 Secção em túnel superior: Três túneis com origem no reservatório com secção em ferradura 

de cerca de 5 m de altura, com tubos de 4 m de diâmetro e comprimento de 560 m, e uma 

inclinação de 4,3%. 

 Secção em vala: Três tubos metálicos com 4 m de diâmetro e 965 m de comprimento, com 

diferentes inclinações mínimo de 6% e máximo de 53%. Ambas as condutas serão instaladas 

numa vala escavada ao ar livre, com 15 m de largura, declives laterais de 1 H:3 V, e uma 

profundidade entre 6 e 15 metros. Na secção em vala será restabelecido o terreno natural. 

 Bifurcadores: No limite inferior da vala serão instalados três bifurcadores que permitirão a 

passagem de três tubos de 4 m de diâmetro para seis tubos com 2,5 m de diâmetro. Serão 

colocados numa plataforma escavada ao ar livre e serão finalmente revestidos com betão 

armado e cobertos com material proveniente das escavações. Após os separadores, existirá 

uma mudança de direção de 90. 

 Poços verticais: Os seis poços verticais terão 475m de comprimento, 3,3 m de diâmetro e os 

tubos de aço terão, cada um deles, 2,5 m de diâmetro. 

 Secção do túnel inferior até à central: O percurso é praticamente horizontal até a central 

elétrica, composto por seis túneis de 43 m de comprimento e uma secção em ferradura de 4 m 
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de altura, sendo a ligação final feita aos grupos com tubagem de aço de diâmetro variável 

entre 2 m e 1,6 m. 

Em todas as secções em túnel o espaço entre a tubagem e a escavação será preenchido com betão. 

 

Central Hidroelétrica 

A central hidroelétrica será formada por duas cavidades e um conjunto de galerias interligadas entre 

si. Será equipada com 6 turbinas reversíveis do tipo Francis de 220 MW de potência cada, totalizando 

1.320 MW de potência instalada. A cavidade da central terá 160 m de comprimento, 23 m de largura 

e 55 m de altura; a cavidade dos transformadores terá 120 m de comprimento, 20 m de largura e 15 m 

de altura. Ambas as cavidades estarão interligadas de modo que seja possível o transporte de energia 

a 15 kV até aos transformadores, onde a tensão será elevada até aos 400 kV, permitindo assim a 

ligação à rede nacional. 

Solução 1: 

 O salto bruto máximo entre o reservatório e a barragem do Tâmega é de 815m. Cada uma das 

seis turbinas reversíveis consegue turbinar 32 m3/s e bombear 26 m3/s. 

Solução 2: 

 O salto bruto máximo entre o reservatório e a barragem do Tâmega é de 762 m. Cada uma das 

seis turbinas reversíveis consegue turbinar 35 m3/s e bombear 28 m3/s. 

 

Túnel de Restituição 

O túnel de restituição é circular e vai desde a Central Hidroelétrica até à albufeira do Alto Tâmega, 

revestido em betão com diâmetro interior de 7,3 m. A Solução 1 terá um comprimento de 3.355 

metros, enquanto a Solução 2 terá um comprimento de 3.329 metros. 

 

Tomada de água inferior na albufeira de Alto do Tâmega 

A obra de tomada inferior na albufeira do Alto Tâmega será constituída por uma estrutura de betão 

armado na margem esquerda do rio Tâmega. 

A estrutura de tomada foi concebida com uma secção em ferradura variável entre a secção inicial nas 

grelhas exteriores com 10 m de largura por 9,5 m de altura e a secção final antes da comporta com 

4,7 m de largura por 6,4 m de altura. A estrutura de admissão terá um tramo exterior com, 

aproximadamente, 7 m e um tramo subterrâneo com 39 m. 

Entre a admissão inferior e o túnel de sucção, irá situar-se um poço para a comporta, com uma altura 

de 41 m, diâmetro de 7,7 m revestido por uma camada de 50 cm de betão. 

 

Plataforma da subestação 

A plataforma da subestação será horizontal com dimensões aproximadas de 225 m de comprimento e 

100 m de largura. A subestação irá albergar o equipamento necessário para ligar à futura central 

elétrica de Minhéu à rede nacional de distribuição de energia. A localização da plataforma da 

subestação é diferente nas soluções 1 e 2. 
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Túneis de acesso técnicos subterrâneo 

Uma vez que parte integrante deste projeto se desenvolve abaixo do nível do solo será necessário a 

construção de túneis subterrâneos. 

Solução 1: 

 Túnel de acesso à central: Com 7,7 m de altura, secção de ferradura com 1500 m de 

comprimento. À entrada do túnel haverá uma plataforma. 

 Túnel de saída de cabos: Desde a cavidade de transformadores, executar-se-á um túnel com 

secção em ferradura com 5m de altura e 750 m de comprimento e um poço de 235 m de altura 

e 6 m de diâmetro que conduz ao exterior na plataforma da subestação; 

 Túnel de ataque à escavação do túnel de restituição: Para a execução do túnel de extração é 

necessário escavar um túnel intermédio. Este túnel terá uma longitude de 620 m e à entrada 

deste túnel existirá uma plataforma. 

Solução 2: 

 Túnel de acesso à central: Com 7,7 m de altura, secção em ferradura com 1500 m de 

comprimento e à entrada existirá uma plataforma. 

 Poço de saída de cabos: Desde a cavidade de transformadores, executar-se-á um poço com 

468 m de altura e 6 m de diâmetro que irá ligar a subestação ao exterior. 

 Túnel de ataque à escavação do túnel de restituição: Para a execução do túnel de extração é 

necessário escavar um túnel intermédio. Este túnel terá uma longitude de 620 m e à entrada 

deste túnel existirá uma plataforma. 

 

Rede Elétrica 

Atualmente encontram-se em análise as diferentes alternativas de configuração das linhas e 

subestações para a distribuição de energia da central hidráulica. A solução final está dependente das 

condicionantes comunicadas pelas REN e DGEG. As dimensões da rede poderão variar em função da 

configuração adotada para a subestação. 

o Rede de 400 kV: Da subestação saem duas linhas de circuito duplo que irão ligar à linha de 

circuito duplo do Alto Tâmega-Gouvães já existente, realizando a entrada-saída nas mesmas, 

e um circuito duplo até Ribeira de Pena. Estas linhas serão responsáveis pelo escoamento de 

energia gerada na central e o arranque back to back dos grupos do Alto Tâmega e Minhéu. A 

distância desde a subestação de Minhéu até à linha será de, aproximadamente, 2 km e o 

comprimento da linha de duplo circuito de saída de Minhéu, será de aproximadamente 10 km. 

O layout final da rede de 400 kV ainda se encontra em fase de estudo. 

o Rede de MT: Para alimentação das infraestruturas auxiliares (SSAA) da central hidroelétrica, 

assim como para alimentação durante o período de obras, utilizar-se-á uma rede de 20 kV até 

ao posto de corte de Minhéu e deste até à central. A rede de MT irá variar consoante a 

alternativa em curso. 

 

2.4 Alternativas de Projeto Consideradas 

O Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu apresenta duas soluções para a localização do 

reservatório superior e, consequentemente, do circuito hidráulico, utilizando-se apenas uma solução 

de tomada de água na albufeira de Alto Tâmega. 
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Dada a tipologia do projeto, a localização do mesmo está condicionada ao local mais favorável para 

aproveitar o maior potencial de queda, otimizando a eficiência entre o reservatório e a albufeira do 

Alto Tâmega, em construção. 

Encontram-se em desenvolvimento as diferentes alternativas de configuração das linhas e subestações 

para a distribuição de energia da central hidráulica. 

 

2.5 Principais Ações Associadas às Fases de Construção, Exploração e Encerramento 

Na fase de construção prevê-se que as principais frentes de obra sejam: 

 Implantação das infraestruturas do projeto – acessos aos estaleiros; 

 Escavação do reservatório superior; 

 Execução do dique do reservatório superior, movimento de terras e execução de superfície 

impermeável; 

 Escavação das tomadas de água superiores dentro do reservatório; 

 Execução de estruturas de tomada de água superior; 

 Execução de novos acessos auxiliares e melhoria dos existentes para escavação da vala da 

tubagem forçada, do túnel de acesso à central, do túnel de ataque intermédio, da plataforma 

da subestação e das escombreiras; 

 Escavação de valas; 

 Escavação de túneis da conduta forçada desde a parte superior; 

 Escavação dos poços da conduta forçada a partir da parte inferior; 

 Montagem da conduta forçada nos túneis superiores, valas e poços; 

 Preenchimento da vala da conduta forçada; 

 Escavação do túnel de acesso à central hidroelétrica e à cavidade de transformadores; 

 Escavação de cavidades da central e transformadores assim como quatro galerias entre as 

duas cavernas; 

 Escavação dos túneis inferiores para as condutas forçadas; 

 Montagem das condutas nos túneis inferiores; 

 Execução de estruturas de suporte para edificação da central e cavidade dos transformadores. 

 Montagem da central hidroelétrica, transformadores e cabos de distribuição de energia 

elétrica até à subestação. 

 Escavação da plataforma de subestação; 

 Escavação da galeria e poço de cabos; 

 Montagem de infraestrutura eletromecânica de cabos de transporte de energia elétrica até à 

subestação; 

 Montagem de infraestrutura eletromecânica de subestação e posto de corte; 

 Execução de linhas de transporte até à Subestação de Ribeira de Pena; 

 Escavação de túnel de acesso e galeria de ataque intermédio do túnel de extração; 

 Escavação do túnel de extração com três frentes de avanço (um desde a central e dois desde 

o “ataque intermédio”); 

 Escavação de poço de admissão inferior e execução de estrutura de admissão inferior; 

 Montagem de infraestrutura eletromecânica de admissão. 

 Trabalhos de recuperação e integração paisagística. 
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Os acessos a utilizar terão de satisfazer as medidas necessárias para a passagem de veículos pesados 

de transporte de materiais e equipamentos afetos à obra, apresentando uma largura de, 

aproximadamente, 5 metros. 

As escombreiras que serão utilizadas no Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu são 

algumas das previamente estudadas para o Sistema Electroprodutor do Tâmega. Foram escolhidas as 

melhores opções na envolvente da Área Potencial a Intervencionar (API) permitindo, assim, evitar o 

acréscimo de combustível consumido, emissões, ruído e danificar acessos em grandes trajetos. 

Os estaleiros incluirão áreas de apoio aos trabalhadores, central de betão, oficinas e locais de 

armazenamento de materiais e equipamentos. Sempre que possível utilizar-se-ão as áreas do SET, 

nomeadamente as afetos ao AH Alto Tâmega, em utilização, que já foram utilizadas ou para as quais 

existem estudos, uma vez que serão as melhores opções na área envolvente. 

Os solos e rochas, inertes, que resultarão das escavações em obra - cerca de 1.200.000 m3 – serão, 

sempre que possível reutilizadas em obra, sendo o remanescente previsto encaminhar para 

escombreira. 

Na fase de exploração prevê-se: 

 Presença de espelho de água; 

 Presença do reservatório; 

 Regime de exploração do Aproveitamento Hidroelétrico, nomeadamente 

turbinamento/bombagem de água entre o reservatório e a barragem do Alto Tâmega. 

 Exploração das linhas elétricas e subestação. 

 

Principais Tipos de Materiais, Formas de Energia e Emissões Poluentes 

Fase de construção 

Os principais materiais a usar no projeto em análise são: 

 Betão; 

 Combustível; 

 Material de impermeabilização; 

 Material de suporte; 

 Óleos e Lubrificantes; 

 Agregados para a produção de betão; 

 Aço; 

 Material para construção e beneficiação de acessos. 

Quanto aos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões na fase de construção são: 

 Terras provenientes dos trabalhos de movimentação de terras; 

 Águas provenientes das atividades subterrâneas; 

 Óleos e Lubrificantes; 

 Emissão de gases de combustão provenientes de motores a diesel. 

Fase de exploração 

Apenas se prevê a utilização de materiais em situações de manutenção pontuais. 

Estão previstos resíduos, emissões e efluentes de provenientes das ações de manutenção de 

equipamentos. 
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Em resumo, as principais substâncias perigosas a utilizar no Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico 

de Minhéu são: 

 Aditivos químicos utilizados na produção de betão; 

 Gasóleo; 

 Produtos utilizados na manutenção de equipamentos e infraestruturas. 

 

2.6 Projetos associados 

Nos projetos associados ou complementares vem referido que: “O projeto de Aproveitamento 

Hidroelétrico do Minhéu é um projeto complementar do Sistema Electroprodutor do Tâmega, onde se 

insere a barragem do Alto Tâmega. (…) vai permitir uma gestão mais eficiente da água da barragem 

do Alto Tâmega e um incremento de 1 500 GWh de produção energética anual.” 

No entanto, trata-se de dois projetos independentes. 

 

2.7 Programação Temporal 

Prevê-se que a construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu tenha um período de duração 

de cerca de 6 anos. 
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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 selecionar as vertentes ambientais significativas que podem ser 

afetadas pelo Projeto e sobre as quais a avaliação subsequente deverá incidir. 

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 151-B/2013, 

de 31 de outubro, com as alterações posteriormente introduzidas, assim como na Portaria n.º 

395/2015, de 4 de novembro, e considerando os seguintes pressupostos de base: 

 Elaboração do EIA para o Projeto em fase de estudo prévio; 

 Identificação, seleção e análise das questões e áreas temáticas relevantes que constituem o 

quadro de ação para a elaboração do EIA, face à tipologia de projeto em causa; 

 Informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de AIA, que 

seja suficiente e adequada. 

 

3.1 Aspetos Gerais  

O documento apresentado foi elaborado de acordo com o disposto no Anexo III à Portaria n.º 

395/2015, de 4 de novembro, relativamente às normas técnicas para a elaboração da PDA. 

Assim, e sem prejuízo de o EIA ter que contemplar o disposto no Regime Jurídico de AIA em vigor, 

apresenta-se de seguida a análise da Comissão de Avaliação aos vários capítulos da PDA, sendo 

enumerados um conjunto de elementos/questões que se consideram pertinentes, que estão em falta 

ou que necessitam de clarificação, ajuste ou maior desenvolvimento. 

Salientam-se as indefinições que ainda existem sobre as componentes do projeto e/ou projetos 

associados, nomeadamente, as ligações à rede para alimentação das componentes do projeto bem 

como para escoamento da eletricidade produzida. Este aspeto é fundamental e indispensável para 

assegurar a viabilidade do projeto. Na fase subsequente deverá ser demonstrado o entendimento com 

a REN. 

Importa esclarecer que o regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, na sua versão em vigor, aplicável a toda a tipologia de projetos no 

domínio do ambiente e ao qual corresponde o Título Único Ambiental (TUA), não abrange a atribuição 

de concessões. 

Enquadramento no RJAIA 

O enquadramento do projeto no RAIA deve ser revisto. De acordo com a descrição efetuada, o projeto 

prevê um reservatório que vai ter 20 milhões de m3 e uma central com uma potência de 1.320 MW 

pelo que as ações propostas não se enquadram nos projetos do Anexo II n.º 10, alínea g). 

Por outro lado, considerando que o projeto inclui uma subestação para ligação da energia produzida 

à RESP possivelmente ao nível de tensão de 400 kV, com área superior a 1 hectare, bem como uma 

linha de duplo circuito de saída de Minhéu com um comprimento de aproximadamente 10 km, o 

projeto terá enquadramento direto (subestação e linha) na alínea b), n.º 3 do anexo II do RJAIA. 

 

 

Antecedentes 
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Segundo o expresso na Portaria e, no que se refere aos antecedentes, devem ser identificados os 

planos ou programas sujeitos a AAE “com incidência na área de implantação do projeto ou nos quais 

este esteja enquadrado”. Embora não tenham sido identificados planos ou programas sujeitos a AAE 

que abarquem a área em estudo e a tipologia de projeto em avaliação, chama-se à atenção que foi 

sujeito a AAE (com declaração ambiental) o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede 

Nacional de Transporte (RNT) de Eletricidade para o período 2022 – 2031 (PDIRT 2022-2031) que se 

aplica ao projeto e área em estudo. 

 

O capítulo referente aos antecedentes procede a uma descrição do projeto do Sistema Eletroprodutor 

do Tâmega o que não se afigura inteiramente correto, uma vez que o projeto agora proposto não 

integra o referido Sistema Eletroprodutor. Este item deve focar-se no projeto do Alto Tâmega uma vez 

que o mesmo irá interferir com a albufeira a criar (construção da tomada de água e bombagem) e nas 

medidas compensatórias incluídas nos Programas de Compensação para o SIC Alvão / Marão e 

Sistemas Ecológicos da Bacia do rio Tâmega previstas para a área do Minhéu.  

Salienta-se ainda que os Aproveitamentos Hidroelétricos que fazem parte do SET foram avaliados no 

âmbito do procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano Nacional de Barragens de 

Elevado Potencial Hidroelétrico e sujeitos a concurso publico para a atribuição da concessão para a 

captação de água para a produção de energia hidroelétrica. Apesar de nada ser referido em relação à 

posse e utilização dos terrenos a interferir com o projeto em estudo, não estando o mesmo 

enquadrado na concessão do SET, não será abrangido pela declaração de utilidade pública e o processo 

de expropriações deste sistema. 

 

3.2 Projeto 

Aspetos Técnicos do Projeto 

Após análise da nota técnica de proposta de definição de âmbito resultou que o projeto hidroelétrico 

de bombagem pura não apresenta informação suficiente que permita a pronúncia fundamentada 

relativamente  aos aspetos técnicos do projeto, uma vez que não se logrou em identificar: 

 A viabilidade de injeção na RESP da energia elétrica a produzir pelo novo aproveitamento 

hidroelétrico suportada em título ou acordo de reserva de capacidade de injeção, ou o 

resultado de eventuais estudos preliminares realizados juntamente com o operador de rede 

que permitam verificar a existência de viabilidade; 

 As soluções técnicas estudadas para as infraestruturas de ligação do aproveitamento 

hidroelétrico à RESP e sua caracterização; 

 A forma como será realizado o estudo dos impactes induzidos pela construção e exploração 

deste aproveitamento hidroelétrico nos parques eólicos e respetivas infraestruturas de ligação 

que se encontram contíguos/próximos. Destaca-se que a informação constante na página 38 

da nota técnica: 

“Deste modo, dá-se a afetação de 4 aerogeradores do Parque Eólico das Trandeiras. 

Objetivando-se a alteração ao Layout de projeto de modo a desafetar estas infraestruturas.”, 

não se encontra correspondência com a realidade física do terreno, onde se consegue 
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identificar mais de 4 aerogeradores nas imediações do projeto, bem como não se consegue 

descortinar o significado da restante parte da citação. Tendo em consideração a necessidade 

de conciliação das atividades de produção de energia, o EIA a elaborar deverá prever o 

envolvimento ativo dos operadores desses centros electroprodutores. 

Pelo acima descrito, a proposta de definição de âmbito apresentada possui uma grande indefinição 

nos parâmetros base do projeto, o que impossibilita o conhecimento da pretensão com o detalhe 

suficiente para balizar os aspetos a ter em conta na elaboração do EIA. 

 

Localização do projeto 

A verificação da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial deve ser realizada 

no EIA, em capítulo próprio, neste ponto bastaria indicar, num quadro, se o projeto está ou não 

previsto ou, é ou não enquadrável. 

 

Descrição do Projeto 

Na descrição do projeto, no capítulo 5 (ponto 5.1.), a PDA refere “(…) prevê-se produzir, 

aproximadamente, mais 2.200 GWh anualmente com o incremento desta infraestrutura ao SET.”. Por 

sua vez, no mesmo capítulo, no ponto 5.8, a PDA menciona que “A implementação do Projeto de 

Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu vai permitir uma gestão mais eficiente da água da barragem 

do Alto Tâmega e um incremento de 1 500 GWh de produção energética anual”. Assim, deve 

esclarecer-se a incongruência detetada, relativamente ao incremento da potência gerada com o 

projeto. 

A descrição do projeto a incluir no EIA terá de detalhar as características de todas as estruturas que 

fazem parte do AH, inclusive a ligação à rede de transporte de energia que, nesta fase, ainda está por 

definir. Esta descrição deve ser pormenorizada e incluir peças desenhadas com a localização de todas 

as infraestruturas, edifícios e componentes do projeto a instalar, à escala adequada, que permitam 

aferir a localização de todos os equipamentos e infraestruturas que integram a área de estudo, bem 

como um esquema exemplificativo / detalhado do circuito hidráulico e os seus componentes, para 

cada uma das soluções propostas. 

Devem também ser considerados os acessos existentes, a construir e a beneficiar, na identificação e 

caraterização dos mesmos. 

O texto relativo às componentes do projeto, em túnel e em conduta, levanta algumas dúvidas que 

devem ser devidamente esclarecidas no EIA. Para todas as componentes do projeto devem ser 

apresentadas plantas e perfis ilustrativos das mesmas, com o rigor adequado à avaliação ambiental. 

A designação do Quadro 5.2 Características gerais da admissão forçada está incorreta, deveria ser 

conduta forçada. No quadro seguinte relativo às características da central onde está omisso o título e 

as unidades no caudal máximo, o número de turbinas que é indicado -4, difere do indicado no texto - 

6, informação a confirmar. A terminologia a usar deve ser portuguesa, pelo que em vez de salto bruto, 

a designação a usar deve ser queda bruta. 

Na descrição do projeto tem de ser incluída uma síntese dos estudos hidrológicos que suportam este 

projeto que contempla a construção de um reservatório num planalto com 55 m de altura (altura 
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superior à barragem de Gouvães que tem 30m de altura) que poderá ocupar uma área de 160 ha (um 

pouco menos do que a área ocupada pela albufeira de Gouvães – 174 ha) e armazenar um volume de 

20 hm3 (a albufeira de Gouvães armazena um volume de 13,7 hm3). 

Em relação ao circuito hidráulico, teria sido bastante mais elucidativo, fazer acompanhar esta PDA por 

peças desenhadas esquemáticas que incluíssem as diversas componentes do projeto. A descrição 

apresentada é bastante rebuscada e a informação incluída escassa, dificultando a perceção do projeto. 

A central hidroelétrica é apresentada de forma excessivamente sumária, apenas se conhecendo que 

será subterrânea, incluirá 6 turbinas e que a energia produzida será transportada a 15 kV até aos 

transformadores onde pretendem elevar o nível de tensão para 400 kV. Nenhuma explicação é dada 

sobre a interligação das diferentes valências deste projeto. 

Em relação à LMAT, a informação constante é praticamente inexistente (segundo o proponente está 

em desenvolvimento) e carece de grande aprofundamento e de demonstração do acordo da REN. Face 

ao exposto, devem ser devidamente caracterizadas as linhas elétricas da Rede de 400 kV e da Rede de 

Média Tensão. 

Considera-se que a identificação das principais ações associadas às fases de construção, exploração e 

desativação e dos principais tipos de materiais utilizados ou produzidos é extremamente redutora. 

Também a identificação dos tipos de materiais associados à fase de construção está incompleta. 

Acresce que quando se solicita que sejam identificadas as principais ações com potenciais impactes 

significativos associadas às fases de construção, exploração e desativação, não se deve remeter para 

todas as ações que foram identificadas na caracterização do projeto uma vez que nem todas ações são 

suscetíveis de originar impactes significativos. 

Salienta-se que na fase de construção nada é referido sobre as técnicas de construção deste 

reservatório, do circuito hidráulico e da central hidroelétrica, principalmente no que respeita à 

possibilidade de escavação mecânica ou à necessidade de desmonte a fogo (construção de túneis e 

central), opção que terá impactes em diversos fatores ambientais. 

Para a fase de construção estão omissas as ações associadas à construção da tomada de água e 

restituição na albufeira do Alto Tâmega, nada sendo referido em relação a possíveis condicionalismos 

que podem ser impostos à exploração da albufeira do Alto Tâmega. 

Nos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões, estão em falta, os resíduos e efluentes 

resultantes do funcionamento dos estaleiros e todos os outros resíduos que não se enquadram nos 

resíduos resultantes das escavações. Não foram igualmente identificadas as emissões de ruído, nem 

de vibrações. 

Em relação à fase de exploração apenas é referido que haverá turbinamento/bombagem de água entre 

o reservatório e a barragem do Alto Tâmega, nada sendo referido em termos de frequência ou volumes 

transferidos, nem as condições requeridas na albufeira do Alto Tâmega para que essa transferência de 

caudais ocorra. 

A fase de desativação, mencionada no título do ponto 5.4 como de encerramento, está omissa no 

texto. 

Nos potenciais impactes significativos também devem ser considerados os impactes resultantes das 

escavações e da construção dos túneis, nas águas subterrâneas, respetivos usos e utilizadores. 

Sendo referido que o reservatório irá ter um sistema de drenagem perimetral de águas pluviais e um 

sistema de drenagem de fundo, estas vertentes têm de ser avaliadas em termos de impactes. 
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Tal como especificado na Portaria, têm de ser incluídos nos potenciais impactes significativos os 

impactes cumulativos, sinérgicos ou residuais, pelo que a identificação e avaliação de impactes tem de 

avaliar os impactes cumulativos com os impactes ocorridos nos últimos anos resultado da construção 

de infraestruturas lineares (autoestradas, condutas forçadas e linhas de Média e Alta Tensão), parques 

eólicos e as albufeiras do SET. 

 

Alternativas 

Em relação às alternativas é feita referência a possíveis localizações para o reservatório e respetivos 

circuitos hidráulicos e, numa parte do texto à possibilidade de serem estudadas alternativas de 

tamanho do reservatório. Face à sensibilidade do local proposto interferir, devem ser estudadas 

alternativas não só de localização das estruturas, como de conceção e características das mesmas, de 

acessos e de processo construtivo. 

Não é apresentada uma metodologia para comparação de alternativas, sendo apenas referida que será 

realizada e enunciadas, de modo genérico, as que serão equacionadas e avaliadas, incluindo a 

alternativa zero. 

Apesar de, na metodologia de avaliação de impactes, não ter sido feita qualquer referência à avaliação 

das potenciais consequências da implementação das diferentes alternativas, assume-se que é essa a 

intenção do proponente e das equipas (projetista e de EIA) que o acompanham. Os resultados da 

avaliação de impactes serão utilizados como base de informação para a avaliação de alternativas e 

posterior seleção da alternativa menos desfavorável que prosseguirá para a fase subsequente de 

projeto de execução. 

Novamente se salienta a necessidade de incluir na análise de alternativas as correspondentes ligações 

à RESP. 

 

Calendarização  

No que se refere à Programação temporal das fases de construção, exploração e desativação e sua 

relação, quando aplicável, com o regime de licenciamento ou de concessão apenas é referido que a 

fase de construção deve durar cerca de 6 anos, nada sendo referido quanto à duração das outras fases, 

e em particular, a indicação do tempo de vida útil do projeto. Aspetos que devem ser apresentados e 

desenvolvidos no EIA. 

 

Cartografia 

Em relação à cartografia do EIA é referido que esta será produzida em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) nas escalas mais adequadas à compreensão das temáticas a analisar e respeitará 

todas as recomendações das APA, I.P. aplicáveis. Tal como nas fontes de informação e na definição do 

âmbito, o texto não detalha a proposta. 

 

 

Caracterização da situação de referência 
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Em relação ao âmbito da caracterização a PDA remete para o item 7.2 a definição da área de estudo, 

contudo neste item pouco mais é referido do que a indicação de que a mesma será definida com base 

nas características da envolvente do Projeto, nomeadamente aspetos biofísicos e socioculturais. 

Particular atenção deveria ter sido dado a este item, nesta fase de definição de âmbito, uma vez que 

é esse o seu objetivo. 

Tal como é referido a área de estudo não se restringe à área de afetação direta. Para cada fator a área 

de estudo irá variar uma vez que tem de suportar a identificação e avaliação de impactes diretos, 

indiretos, cumulativos e sinergéticos. 

Quando se lista, na PDA, a informação a recolher, o texto apresentado é genérico e aplicável a qualquer 

tipo de projeto, em qualquer parte do país. A informação necessária deveria ser mais específica e 

detalhar a informação, designadamente a que o propoente possui na sequência dos procedimentos 

de avaliação do SET (EIA, RECAPE, Pós-avaliação e monitorizações) que pode e deve ser usada. Acresce 

que foram realizados EIA e Pós-avaliação para diversos projetos (com diferentes tipologias) na região 

cuja informação também deve ser considerada. Com base neste levantamento é que se deveria 

especificar a informação que ainda falta recolher, assim como o trabalho de campo a realizar. 

Face ao exposto, deve ser aferida a eventual afetação de áreas objeto de implementação de medidas 

de compensação definidas no âmbito do projeto do SET, assim como a respetiva ponderação dos 

impactes expectáveis. 

Nas fontes de informação são incluídas listas de entidades, onde consta a APA e, separadamente duas 

bases de dados da APA (SNIRH e o SNIAmb), como se tratasse de outra entidade. 

Nas entidades a contactar constam entidades cuja relevância se questiona para o EIA que se pretende 

desenvolver, sendo disso exemplo o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV), a REN Gasodutos, a Polícia 

de Segurança Nacional ou o Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal 

(SIRESP). Noutros casos questiona-se o critério. Por que motivo se inclui a Ascendi Norte 

concessionária de uma autoestrada na região, quando existem autoestradas de outra concessionária 

nas imediações projeto (ex: NORSCUT concessionária do IP3). A PDA tem de se focar no conteúdo para 

o projeto em avaliação. 

 

Identificação das questões significativas do projeto 

Considera-se que a análise apresentada pelo proponente é redutora e não atende a todas as 

componentes deste projeto. No contexto do documento apresentado, são identificadas como fatores 

ambientais relevantes os recursos hídricos, os sistemas ecológicos, a paisagem e a componente social 

e económica. Sem qualquer estudo que o fundamente alegam que “(…) a análise de detalhe a efetuar 

no permitirá concluir da não afetação da Saúde Humana da população residente na envolvente da área 

a intervencionar.”. Por outro lado, em relação ao Ambiente Sonoro assumem que “(…) pela 

proximidade de alguns recetores prevê-se que os impactes tenham destaque na avaliação devendo ser 

realizada uma análise cabal” e que existem situações potenciais que justificam a necessidade de se ter 

“(…) em consideração o enquadramento de identificação de riscos associados a situações extremas ou 

de acidente, nomeadamente pela rotura do reservatório.”. 
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4. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA – FATORES AMBIENTAIS 

Os fatores ambientais identificados na PDA e a incluir no Estudo de Impacte Ambiental foram os 

seguintes: Clima e Alterações Climáticas, Qualidade do Ar, Geologia e Geomorfologia e Recursos 

Minerais, Recursos Hídricos, Solos, Capacidade de uso e Ocupação do Solo, Sistemas Ecológicos, 

Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Saúde Humana, Paisagem, Património e Componente Social. 

Para além das vertentes acima identificadas, considera-se que o EIA deve incluir também os fatores 

Vibrações, Clima e Análise de Risco. 

Ressalva-se ainda a necessidade de considerar o Património Cultural como fator relevante, atendendo 

às ocorrências patrimoniais já identificadas na área potencial a intervencionar. 

Refere, ainda, a PDA que “Os solos e ocupação do solo, bem como a geologia, geomorfologia e recursos 

minerais, assumem uma importância menos relevante, tendo em conta que os impactes previstos ao 

nível destas vertentes prevêem-se pouco significativos, tendo em conta a área de implantação bem 

como a zona em que se insere”. Não se concorda com esta interpretação, em particular no que 

concerne aos fatores ambientais relacionados com o Ambiente Sonoro e com outro fator ambiental 

não referido nesta PDA: as Vibrações. Salienta-se, com um foco particular, a geologia, geomorfologia 

e recursos minerais, uma vez que a informação constante nestes fatores ambientais vai determinar o 

tipo de atividades de construção a considerar e os processos construtivos a utilizar. 

Faz-se seguidamente uma análise específica dos diferentes fatores ambientais. 

 

4.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Em relação aos recursos geológicos, alerta-se para o facto da potencialidade em recursos minerais das 

litologias afetadas pelo projeto (metassedimentos com filões aplito-pegmatíticos e granitos). De 

acordo com o conhecimento do LNEG, a área de estudo intersecta zonas de potencial mineiro, 

designadamente de matérias-primas críticas para a Europa (Fig. 3), nomeadamente lítio e tungsténio 

segundo a última lista publicada em 2020.  

Assim, além do proposto na PDA, o EIA a realizar deverá ter como suporte um mapa geológico-mineiro 

acompanhado de um estudo que caracterize e identifique adequadamente os recursos minerais, de 

modo a avaliar os impactos sobre estruturas mineralizadas que possam existir e, consequentemente, 

propor medidas de minimização ou alterações ao projeto. 
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Figura n.º 3 – Áreas potenciais de recursos geológicos considerados, matérias-primas críticas para a Europa 

na área do projeto (Fonte: LNEG) 

 

4.2 Alterações Climáticas 

Situação de referência 

A PDA considera os principais documentos estratégicos que integram a Política Climática Nacional, nas 

suas vertentes de mitigação e adaptação às alterações climáticas como: 

a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de 

trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de 

descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, 

como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e 

outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais; 

b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 

de julho que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito 

de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de 

fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a 

aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica 

em 2050. 
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c. A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovada pela 

RCM n.º 56/2015, de 30 de julho e prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM n.º 

53/2020, de 10 julho 2020, através da aprovação do PNEC 2030, que constitui o instrumento 

central da política de adaptação em Alterações Climáticas. 

d. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM 

n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no 

contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas 

de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como 

a prevenção de incêndios rurais, implementação de técnicas de conservação e melhoria da 

fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, 

indústria e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, 

entre outras. 

Apesar de reconhecer que “Nos últimos anos o combate às alterações climáticas moldou a agenda 

política nacional e internacional. E a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis é um 

dos pilares destas políticas”, o EIA deverá ter em conta também os objetivos, princípios, direitos e 

deveres estabelecidos pela Lei de Bases do Clima, Lei nº 98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em 

vigor a 01 de fevereiro de 2022, definindo e formalizando as bases da política climática nacional, 

reforçando a urgência de se atingir a neutralidade carbónica, traduzindo-a em competências atribuídas 

a atores-chave de diversos níveis de atuação, incluindo para a sociedade civil, as autarquias ou 

comunidades intermunicipais. Neste contexto salienta-se ainda o estipulado no Artigo 39 da referida 

Lei sobre a Política energética, com destaque para o nº 2, alínea c) “Reforço significativo da eficiência 

energética em todos os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia 

renováveis endógenas nos consumos finais de energia” e o estipulado no Artigo nº 40 referente ao 

Sistema electroprodutor. 

 

Avaliação de Impactes  

Vertente de mitigação das alterações climáticas: 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de 

calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (fase 

de construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de 

mitigação das Alterações Climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que 

concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na 

vertente de sumidouro, se aplicável. 

A PDA constata “No que respeita aos impactes causados pelos GEE, assumindo que as emissões de 

gases com efeito de estufa, resultarão, maioritariamente, dos consumos de combustíveis dos meios de 

transporte, far-se-á a quantificação da emissão dos gases com efeito estufa, tendo por base os dados 

de consumo energético e das alterações ao uso do solo, nomeadamente da desflorestação, neste 

âmbito será também avaliada a perda de sumidouro com a desflorestação e o impacte previsto pela 

sua reposição caso a mesma venha a acontecer”. 

Verifica-se assim, que os principais impactes na fase de construção estão relacionados com a emissão 

de GEE pela utilização de combustível fóssil e consumo de energia elétrica a utilizar nas atividades de 

construção da barragem, da central hidroelétrica, do reservatório, condutas, acessos, da subestação e 

linha elétrica e na manufatura do betão a utilizar na obra. Por outro lado, a desmatação e decapagem 

dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas e enchimento da albufeira terá um impacte 



 

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 224 

Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu                                                                                                                                           23 

 

negativo na perda de sequestro anual. São ainda de referir as perdas de carbono orgânico do solo (COS) 

por se inundar parcialmente a área de estudo, assim como por infraestruturar. 

Na fase de exploração as principais emissões de GEE associados à exploração do AH são as resultantes 

do turbinamento/bombagem de água entre o reservatório e a barragem do Alto Tâmega, das ações de 

manutenção da barragem e órgãos anexos, à movimentação de veículos, máquinas e equipamentos 

utilizados mesmo que de forma esporádica. 

Outro impacte está relacionado com as emissões de gases fluorados a utilizar nos equipamentos 

elétricos da subestação e linha elétrica e as emissões de metano pela exploração da barragem e 

respetiva albufeira. 

Face ao exposto, a apresentação das estimativas de emissões de GEE, é um requisito fundamental, 

visto serem um indicador essencial na mitigação das alterações climáticas, em particular, na fase de 

construção. 

O EIA reconhece, ainda “no âmbito de potenciais impactes sobre as alterações climáticas, que na fase 

de desativação todos os materiais a remover serão transportados e encaminhados para operadores de 

gestão de resíduos devidamente licenciados para que os resíduos sejam integrados em processos 

adequados de reciclagem, dado que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha com um 

modelo de economia circular, contribui para a redução das emissões de GEE”, o que considera positivo 

a sua concretização”. 

 

Vertente de adaptação às alterações climáticas: 

No essencial, a vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das 

vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em 

particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. 

Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade 

dos fenómenos extremos. Assim, o EIA deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em 

consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para a identificação das 

vulnerabilidades do projeto. 

De acordo com a PDA, a caracterização climática da área em estudo terá por base os dados das normais 

climatológicas referentes à estação climatológica considerada mais representativa da área em estudo, 

em função da conjugação entre a distância à área de estudo e as características da estação e dos locais 

a intervencionar no âmbito do projeto. Adicionalmente, a escolha da estação será influenciada pelos 

dados disponíveis, uma vez que é dada primazia a estações com dados mais recentes. 

Para além dos registos históricos, o estudo vai recorrer também ao Plano Intermunicipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas do Alto Tâmega e aos dados disponibilizados no Portal do Clima para a 

caracterização das alterações climáticas projetadas para o final do século para os dois cenários de 

emissão, RCP 4.5 e RCP 8.5. 

 

Conclusões 

Relativamente ao descritor Alterações Climáticas, a PDA reconhece a importância dos aspetos 

relacionados com as alterações climáticas. Destaca os principais documentos de referência estratégica 

considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas de 

mitigação e de adaptação às alterações climáticas. 
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Reconhece-se que a implementação do projeto possa contribuir para aumentar a produção de energia 

por fontes renováveis e contribuir para a descarbonização atendendo que “Os objetivos do Projeto de 

Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu alinha-se com as políticas e objetivos nacionais de combate 

às alterações climáticas, no que respeita à sua contribuição para a produção de energia a partir de 

fontes limpas”. A este respeito e com base no mix energético (134 g/kWh de CO2) praticado em 

Portugal em 2021, o projeto irá contribuir para evitar anualmente a emissão de 300 mil toneladas CO2 

para a atmosfera. 

É de referir, no entanto, que o projeto em avaliação também irá contribuir para o aumento das 

emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas fases de construção, exploração e 

desativação e para a perda de sequestro de carbono. 

Face ao exposto, o EIA deve incluir, no âmbito da vertente de mitigação: 

a. As estimativas de emissões de GEE emitidas durante as fases de construção e exploração; 

b. As estimativas associadas à exploração da barragem, atentando ao potencial de emissões 

de metano (CH4) por barragens e respetivas albufeiras. As emissões deverão ser calculadas 

usando as metodologias do 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, designadamente as que constam no capítulo 7 Wetlands; 

c. Informação e estimativas de emissões relativas aos gases fluorados com efeito de estufa a 

utilizar nos equipamentos de climatização e nos equipamentos elétricos, tipo de gás e 

respetiva carga; 

d. A definição e listagem de medidas específicas a respeito da redução de emissões de GEE, 

com consideração pelas linhas de atuação identificadas no PNEC 2030, que devem ser 

consideradas como referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 

minimização dos impactes a ter em conta, bem como medidas de reforço de sequestro de 

carbono. 

A apresentação da estimativa de emissões de GEE, direta e indiretamente resultantes das várias fases 

do mesmo, incluindo as que decorrem da perda e/ou ganho de capacidade de sequestro de carbono 

e de biomassa, fruto das ações de remoção e/ou reposição de coberto vegetal inerente ao projeto 

em análise é um requisito fundamental de modo a possibilitar a análise comparativa das duas 

alternativas propostas de projeto, uma vez que o balanço de emissões é um indicador essencial a ter 

em conta nesta análise. 

É de aludir que aquando da determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser 

utilizadas, sempre que possível, os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico 

Inferior (PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - 

National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA. Mais se acrescenta que, caso 

seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, o proponente deve indicar qual a 

selecionada e apresentar a justificação dessa opção. 

No que diz respeito à vertente adaptação, salienta-se a: 

e. Identificação das vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas, na fase de 

exploração, tendo em conta os cenários climáticos disponíveis para Portugal. Aspetos 

importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e 

intensidade dos fenómenos extremos no longo prazo. 
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f. Apresentação de eventuais medidas conducentes a reduzir o risco associado a esses 

fenómenos no horizonte do projeto. 

Neste contexto reforça-se que o Portal do Clima disponibiliza as anomalias de diversas variáveis 

climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de 

referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes 

resultados são apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km 

para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 

8.5). 

De referir, também, que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar 

os impactes das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a 

adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em 

conta em função da tipologia do projeto. 

 

4.3 Clima 

Nos fatores ambientais relevantes está omisso o clima, embora se refira a necessidade de conhecer o 

regime de ventos. Quando se prevê criar um reservatório de grandes dimensões, numa envolvente 

onde já existem várias albufeiras, é relevante a análise deste fator. 

 

4.4 Recursos Hídricos 

Os reservatórios intercetam uma zona de cabeceira das sub-bacias do rio Louredo, ribeira da Oura e 

rio Tâmega, fazendo parte da bacia hidrográfica do rio Tâmega. As linhas de água potencialmente 

afetadas terão características de cabeceira. A construção de inúmeros túneis podem alterar a 

circulação das águas subterrâneas na região, com possível afetação dos utilizadores dessas águas. 

 

Caracterização do Estado Atual do Ambiente – Proposta Metodológica 

Os recursos hídricos são identificados como um dos fatores ambientais mais relevantes sobre os quais 

este projeto poderá ter impactes, tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

Relativamente à caracterização do estado atual do ambiente – fator ambiental Recursos Hídricos, 

concorda-se com a metodologia proposta. 

No entanto, sem prejuízo da informação recolhida no âmbito dos estudos elaborados para o SET, a 

metodologia proposta para a caracterização do estado atual do ambiente deverá ter em consideração 

as alterações que ocorreram entretanto no território devido à construção deste empreendimento. 

Tendo a construção do SET alterado a natureza das massas de água da bacia hidrográfica do rio Tâmega 

no 3º ciclo de planeamento do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro (atualmente em 

consulta pública) procedeu-se à revisão das massas de água. Salienta-se que as mesmas não estão 

representadas na carta militar (1:25.000). Assim, no âmbito da caracterização dos recursos hídricos 

deverá ser tida em conta a informação do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (3º ciclo). 
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Identificação e Avaliação dos Impactes – Proposta Metodológica 

A proposta apresentada é a habitual em outros estudos de impacte ambiental, sendo considerados 

como parâmetros de avaliação a natureza (positivo ou negativo), tipo (direto ou indireto), magnitude 

(elevada moderado ou reduzida), área de influência (local, regional, nacional ou transfronteiriço), 

probabilidade de ocorrência (certo, provável ou improvável), duração (temporário ou permanente, 

reversibilidade (irreversível ou reversível), desfasamento no tempo (imediato, médio prazo e longo 

prazo). Parte do processo de avaliação deverá incluir ainda a possibilidade de execução de medidas 

para mitigar os impactes e por fim uma avaliação global de forma a atribuir um grau de significância a 

cada um dos impactes, que pode ir de não significativo a muito significativo. Além dos impactes diretos, 

está ainda prevista uma avaliação dos impactes cumulativos. 

De acordo com a avaliação dos impactes serão propostas três tipos de medidas: 

 medidas mitigadoras que visarão minimizar os impactes negativos identificados; 

 medidas potenciadoras que incrementarão a significância dos impactes positivos 

previsíveis; 

 medidas compensatórias dos impactes negativos significativos e irreversíveis, quando 

aplicável. 

No que concerne ao Fator Ambiental Recursos Hídricos, a identificação e avaliação dos impactes terá 

em consideração os aspetos quantitativos e qualitativos. 

Nos recursos hídricos o principal impacte da fase de exploração considerado está relacionado com a 

qualidade da água no reservatório, análise minimalista quando se prevê a construção de inúmeros 

túneis que podem alterar a circulação das águas subterrâneas na região, com possível afetação dos 

utilizadores dessas águas. 

A alteração da drenagem natural por ocupação de 160 ha de zona de cabeceira (possível recarga de 

águas subterrâneas) pode ser responsável por impactes significativos nos usos da água ocorrentes na 

região (por exemplo das minas de água, açudes, zonas de pasto, lameiros e regadios), que têm de ser 

devidamente identificados e avaliados, pelo que particular atenção devem merecer os aspetos 

quantitativos dos recursos hídricos. 

No que e refere às águas subterrâneas é referido que “Será ainda desenvolvida uma avaliação da 

vulnerabilidade à poluição com base em critérios litológicos dos aquíferos interessados, com a 

aplicação do EPPNA - Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998).” A massa de água 

subterrânea a interferir (identificada no PGRH) carece de uma avaliação de impactes para o âmbito 

local, em termos qualitativos e, em especial, em termos quantitativos, não se devendo aplicar a 

metodologia de 1998 para avaliar a vulnerabilidade aquíferos, quando estes não ocorrem na área em 

estudo. 

Sendo referido que a identificação de áreas potencialmente inundáveis será feita de acordo com a 

informação da APA e da Carta de REN da CCDR Norte para os municípios abrangidos pela área de 

estudo do projeto, esse levantamento já podia e devia estar feito para a PDA. 

Realça-se ainda a avaliação da conformidade deste projeto com a Diretiva Quadro da Água (DQA), mais 

precisamente o Artigo 4(7). Os elementos relativos à verificação do artigo 4(7) da DQA devem ser 

apresentados em documento autónomo, sem prejuízo da sua avaliação em simultâneo com o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA). 
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Conclusões 

Os Recursos Hídricos subterrâneos e superficiais são sem dúvida um dos fatores ambientais relevantes 

neste projeto. Neste contexto, concorda-se com a metodologia proposta para elaboração do EIA. No 

caso da caracterização do estado atual do ambiente deverão ser tidas em consideração as alterações 

que entretanto ocorreram no território devido à construção do SET e a informação do Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica do Douro (3º ciclo). 

Considerando o tipo de projeto e as operações a desenvolver, é indispensável que seja implementado 

um plano de monitorização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

A verificação do artigo 4(7) da DQA deve ser apresentada em documento autónomo, sem prejuízo da 

sua avaliação em simultâneo com EIA. 

 

4.5 Sistemas Ecológicos 

Identificação dos potenciais impactes significativos 

O projeto do Aproveitamento Hidroelétrico (AH) de Minhéu situa-se parcialmente na Zona Especial de 

Conservação (ZEC) Alvão/Marão (PTCON0003, Decreto Regulamentar nº 1/2020 de 16 de março), bem 

como na IBA das Serras do Alvão e Marão. Abrange áreas sujeitas ao Regime Florestal Parcial 

integradas no Perímetro Florestal do Alvão e insere-se na sua quase totalidade no interior do buffer de 

5 km em torno do centro de atividade da alcateia de Lobo-ibérico (Canis lupus signatus) do Minhéu. 

Recorde-se que o Lobo-ibérico é uma espécie classificada como Em Perigo de extinção (EN) pelo Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal, estando ainda inserida nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

nº 140/99 de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro e 156-A/2013 de 

8 de novembro. A espécie está ainda protegida no âmbito do Decreto-lei nº 54/2016 de 25 de agosto. 

Neste contexto, é uma espécie abrangida pelos condicionalismos vigentes naquela legislação 

específica, no que diz respeito a perturbação e preservação dos seus locais de reprodução e abrigo, 

situações que deverão ser acauteladas no projeto em análise. 

Refere-se, na PDA em análise, que o lobo continuou a utilizar a zona onde foi implantado o SET. É um 

facto natural, dado tratar-se de áreas de lobo. Todavia, o SET não se insere em áreas vitais de qualquer 

alcateia, ao contrário do AH do Minhéu, pelo que os impactes do projeto sobre esta alcateia em 

particular serão mais significativos. 

De acordo com a PDA, as áreas onde estão localizados os reservatórios são essencialmente ocupadas 

por matos, com pequenas manchas de pastagens, culturas temporárias de sequeiro e regadio e 

florestas de outras folhosas. Os circuitos hidráulicos localizam-se em áreas de floresta de Pinheiro-

bravo (Pinus pinaster), carvalhais, olivais e zonas agrícolas com espaços naturais e seminaturais. 

Ocorrem ainda florestas de Eucalipto, tecido edificado e áreas em construção. É referida uma visita de 

reconhecimento ao local, tendo sido identificados vários habitats naturais de interesse comunitário, 

tanto nas áreas dos reservatórios como nas áreas dos circuitos hidráulicos. Destaca-se, em particular, 

a presença dos habitats prioritários 4020*- Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris 

e Erica tetralix e 91E0*-Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus Excelsior (Alnon-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

No que respeita à fauna, é destacada a presença de aves de rapina em estado de conservação 

desfavorável em Portugal, como o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), sendo que, até 2020, a área 

era também território do Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), este último classificado Em Perigo 

Crítico (CR) de extinção no nosso país, pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Estas aves 
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nidificam no solo, pelo que o desenvolvimento do projeto representará uma diminuição da área de 

nidificação disponível, bem como uma modificação das características do próprio habitat utilizado 

pelas duas espécies. 

O circuito hidráulico decorre parcialmente em vala ao ar livre, com uma largura de 15 metros na base, 

um declive de 1H:3V e uma profundidade de 6 a 15 metros. Trata-se, portanto, de uma infraestrutura 

linear suscetível de criar uma fragmentação do habitat de algumas espécies, em particular algumas 

com menor poder de mobilidade, como é o caso dos anfíbios. Em caso de entrada na vala por parte 

destes animais, a possibilidade de voltar a sair estará dependente das características da própria vala, 

sendo o declive um fator preponderante a ter em conta.  

O projeto está inserido em áreas sujeitas ao Regime Florestal, integradas no Perímetro Florestal do 

Alvão, pelo que também a este nível haverá impactes. 

 

Objetivos e âmbito da caracterização da situação de referência 

Em função dos previsíveis impactes referidos na secção anterior, a caracterização da situação de 

referência deve, para além de assegurar os objetivos constantes na proposta em análise, incidir em 

particular nos alvos identificados anteriormente, cuja situação atual deverá ser minuciosamente 

caracterizada. 

Desde logo, a alcateia de Lobo-ibérico do Minhéu deverá ser adequadamente estudada, entendendo-

se que o recurso ao Atlas dos Mamíferos de Portugal citado na PDA não é suficiente para o 

aprofundamento da situação de referência desta alcateia. Deve ser efetuado trabalho de campo 

complementado com dados do censo nacional de lobo em curso, de forma a caracterizar as áreas 

utilizadas por aquela alcateia, em particular para a sua reprodução. 

O estudo das áreas de nidificação de Tartaranhão-caçador e Tartaranhão-azulado será outra 

componente importante da caracterização da situação de referência, dada a utilização da área do 

projeto por estas duas espécies ameaçadas. Novamente, a principal fonte de informação deverá ser o 

trabalho de campo. 

Deverá ser bem caracterizada a situação de referência em relação a anfíbios, no sentido de inferir as 

principais movimentações das espécies e o risco colocado pelas valas do circuito hidráulico. 

Deverá ser estudada a ocorrência de habitats naturais, com ênfase nos prioritários (já referida na PDA) 

e os principais impactes que o projeto, mas suas alternativas, acarretará para os mesmos. 

O EIA deverá também caracterizar a situação de referência relativa ao perímetro florestal do Alvão, 

fazendo referência às implicações que o projeto trará sobre aquele espaço. 

 

Aspetos que podem constituir condicionantes ao projeto  

Para além dos condicionamentos legais e outros, geralmente aplicáveis em situações desta natureza, 

importa destacar mais uma vez a inserção do projeto na área vital de uma alcateia de Lobo-ibérico, e 

muito próxima do seu centro, ou seja, da presumível área de reprodução. Desta forma, no sentido da 

preservação desta espécie em perigo de extinção, em particular nos períodos mais sensíveis do seu 

ciclo de vida, e dando cumprimento à legislação nacional e internacional que visa proteger a espécie, 

será provável o estabelecimento de condicionamentos temporais à execução do AH do Minhéu. 
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De acordo com a localização do projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu (AH Minhéu) 

proposta, é passível a ocorrência de eventuais interferências com as medidas associadas aos 

programas de compensação do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) para a ZEC Alvão/Marão e 

para os sistemas ecológicos da bacia do rio Tâmega que têm expressividade na área onde agora se 

pretende desenvolver o aproveitamento proposto. 

As referidas medidas compensatórias previstas no RECAPE e aprovadas pela CA são as que em seguida 

se apresentam: 

“3- Melhoria da disponibilidade trófica em zonas de matagal: 

Esta medida consiste na sementeira de cereais e leguminosas em zonas desmatadas de 

matagal. (…) 

10 zonas de intervenção, com sementeira em 1,99 ha, sendo SIC – 9 localizadas na zona do Pico 

Minhéu e 1 mais a sul, na zona de Limões. 

4- Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais: 

Esta medida pretende aumentar a disponibilidade de frutos carnosos nas zonas florestais, 

através da plantação de plantas selvagens produtoras de frutos nas orlas dos povoamentos de 

pinheiros e bordaduras arbustivas. É proposto realizar a desmatação de parcelas de 150 m2 de 

mato para plantação de diversas espécies produtoras de frutos carnosos.(…) 

SIC – 12 zonas de intervenção de 0,5 ha, totalizando 6 ha, sendo 3 na zona do Minhéu … (…) 

Alto Tâmega – 6 zonas de intervenção nas encostas do Alto Tâmega entre Veral e Adagoi, mais 

uma na zona de Bragado e outra na zona do Minhéu. (…) 

42- Melhoria dos ecossistemas aquáticos: 

Esta medida consiste na limpeza, restauração e adequação de charcas existentes, para 

servirem para a fauna. (…) 

SIC – São identificadas 5 lagoas, 3 próximas ao Minhéu e 2 mais próximas de Gouvães. 

43- Criação de microhabitats para a herpetofauna: 

A disposição estratégica de pedras e de ramagens e construção de micro-charcas permite criar 

habitats adequados para a reprodução, desenvolvimento e alimentação de anfíbios e répteis. 

(…) 

SIC – Foram definido 7 locais de microhabitats em redor de Gouvães e na zona do Minhéu.” 

Na PDA analisada não há qualquer referência às medidas supra, mas considera-se que, dada a sua 

localização, é plausível a interferência do projeto em análise com o seu desenvolvimento. Assim, o EIA 

deverá fazer uma análise detalhada dessa eventual interferência, caracterizando o respetivo estado 

de desenvolvimento destas medidas compensatórias e avaliando as possíveis interferências do AH 

Minhéu com esse desenvolvimento, e a eventual necessidade de identificar medidas de compensação 

adicionais para colmatar efeitos adversos deste projeto nas anteriormente preconizadas no âmbito do 

SET. 
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Conclusões  

Em face do que foi referido, a PDA em análise aborda sumariamente os principais aspetos a ter em 

conta na elaboração do EIA, no que respeita aos sistemas ecológicos. Embora contenha todas as 

componentes listadas no Anexo III da Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro, a proposta revela 

alguma superficialidade no tratamento das questões em causa, algumas das quais, embora citadas, 

não são acompanhadas do detalhe que mereceriam, face à significância dos impactes que 

previsivelmente afetarão os grupos alvo. Estão nesta situação o Lobo-ibérico, o Tartaranhão-azulado 

e o Tartaranhão-caçador, por exemplo. 

A nível de impactes cumulativos destacam-se a eventual interferência com as medidas de 

compensação definidas no procedimento de AIA do SET. 

Tratando-se a PDA de um documento orientador das matérias a tratar no EIA, entende-se que o pouco 

aprofundamento dado a algumas questões que se consideram relevantes, e que foram abordadas 

acima, pode ser colmatado aquando da elaboração do EIA, caso sejam seguidas as orientações 

descritas neste parecer, no que concerne aos sistemas ecológicos. 

 

4.6 Ambiente Sonoro 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu e as suas ligações à Rede Elétrica de Serviço Público irão 

localizar-se na freguesia de Canedo, no concelho de Ribeira de Pena e na freguesia de Alvão e União 

de freguesias de Pensalves e Parada de Monteiros, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.  

Segundo o mencionado na PDA, na envolvente de projeto foram identificados potenciais recetores 

sensíveis em Parada de Monteiros (<500 m), Afonsim (cerca de 1,2 km), Trandeiras (<500 m) e Cabanes 

(cerca de 1,5 km), tendo sido realizada uma medição in situ dos níveis de ruído (não disponibilizada no 

documento submetido a apreciação) nas três aldeias de maior proximidade dos reservatórios, 

Trandeiras, Afonsim e Cabanes. Apesar de assegurarem que “Os valores registados eram todos 

inferiores aos valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR”, nada é mencionada quanto 

à classificação das referidas aldeias como Zona Mista ou como Zona Sensível. Sendo que, no caso do 

município de Vila Pouca de Aguiar, um número significativo de aldeias está classificado como Zona 

Sensível (Parada de Monteiros, Trandeiras e a área mais próxima do projeto nas aldeias de Afonsim e 

Cabanes). Não foi feita qualquer medição em Parada de Monteiros que se localiza em grande 

proximidade às alternativas da futura ligação hidráulica. 

Salienta-se que nada é referido sobre as técnicas de construção deste reservatório, do circuito 

hidráulico e da central hidroelétrica, principalmente no que respeita à possibilidade de escavação 

mecânica ou à necessidade de desmonte a fogo. Opção que terá impactes em diversos fatores 

ambientais, como o ambiente sonoro. 

 

Caracterização da situação de Referência 

Analisando a informação disponibilizada construiu-se um quadro onde se sistematizam as 

considerações sobre a proposta apresentada. 
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Quadro n.º 3 – Sistematização das considerações sobre a proposta metodológica apresentada 

Objetivos e âmbito da Caracterização 
Apenas referem a necessidade de cumprimento das 

disposições legais. 

Critérios para a definição da área de estudo 
Apresentados de forma genérica, sem foco 

específico neste fator ambiental. 

Tipos de informação a recolher, incluindo limites 

geográficos e temporais 

 

A informação complementar associada a este fator 

ambiental revela que será desenvolvido trabalho de 

campo específico. 

Não são apresentados, de momento, limites 

geográficos ou temporais e à eventual localização 

dos pontos de medição (embora tenham referido 

que realizaram medições em 3 pontos). 

As medições a realizar, por medição individualizada 

e para cada período do dia, deverão ter no mínimo 

30 minutos de duração. 

Fontes de informação, incluindo entidades a 

contactar 

Não é apresentada qualquer informação específica 

sobre o tema. 

Metodologias de recolha e tratamento da 

informação 

Apenas abordada a fase de construção, com a qual se 

concorda, que implica a identificação de todas as 

fontes sonoras em presença e seus efeitos nos 

recetores sensíveis mais próximos do local do projeto 

e dos seus acessos. 

A avaliação deverá ser estendida às demais fases do 

projeto. A metodologia estabelecida é adequada e 

deverá ser utilizada em todas as fases. 

Escala da cartografia a apresentar. 

 

Não é apresentada qualquer informação específica 

sobre o tema. 

Como se pode concluir da análise incluída no quadro, existem lacunas e insuficiência de informação. 

 

Identificação e avaliação de impactes 

É apresentado um enquadramento inicial global que sustentará a identificação e avaliação de impactes 

com o qual, genericamente, se concorda. Apenas se salienta a interpretação relativa à reversibilidade 

dos efeitos que se considera que, no caso da fase de exploração e para a duração do projeto, quanto 

ao ambiente sonoro e às vibrações não poderão ser classificados como reversíveis. Apenas a 

desativação do projeto poderá determinar uma eventual reversibilidade. 

Analisando a informação disponibilizada construiu-se um quadro onde se sistematizam as 

considerações sobre a proposta apresentada. 
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Quadro n.º 4 - Sistematização das considerações sobre a identificação e avaliação de impactes 

Objetivos e âmbito da avaliação É a adequada a projetos de natureza similar. 

Métodos e modelos de previsão 

Está prevista a utilização de modelos de previsão para 

obter os indicadores Lden e Ln. No entanto tal apenas 

é referido para a fase de construção do AH do 

Minhéu. Deverá ser complementado com a avaliação 

do efeito da fase de exploração, em particular no que 

respeita a eventuais recetores sensíveis existentes ao 

longo das ligações à RESP. 

Estando implícito o cumprimento do RGR e sendo 

necessária a avaliação do Critério de Incomodidade, 

também terão de ser apresentados os resultados da 

modelação do Ld e Le. 

Critérios a adotar para: 

i) Definição das fronteiras espaciais e temporais da 

análise 

Não foram definidos de forma particular para este 

fator ambiental. 

 

ii) Classificação dos impactes significativos, incluindo 

os cumulativos, sinérgicos ou residuais bem como os 

transfronteiriços; 

Não foi definida de forma particular para este fator 

ambiental, embora esteja implícito o cumprimento 

das disposições aplicáveis no âmbito do RGR. 

A avaliação de impactes deverá ser quantitativa 

(eventualmente, complementada por uma avaliação 

qualitativa) e poderá induzir a necessidade de se 

preverem e dimensionarem as medidas de 

minimização adequadas à fase de projeto a que 

respeitam. 

Sempre que se identifiquem situações, tanto em fase 

de construção como de exploração ou desativação, 

que induzam incumprimento legal ou normativo, 

deverão ser dimensionadas as devidas medidas de 

minimização – temporárias ou definitivas. 

Deverá ser previsto um plano de monitorização de 

ambiente sonoro e de vibrações, tanto para fase de 

construção como de exploração. 

iii) Ponderação global dos impactes. 
Não foi definida de forma particular para este fator 

ambiental. 

 

Como se pode concluir da análise incluída no quadro, existem lacunas e insuficiência de informação. 
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Conclusões 

Tendo em atenção o exposto anteriormente considera-se que, do ponto de vista do fator Ambiente 

Sonoro, a presente PDA apresenta as lacunas que foram sendo elencadas ao longo do presente 

capítulo. Assim, o EIA deverá ser ajustado em conformidade e apresentar a informação identificada. 

Em relação à proposta metodológica de caracterização do ambiente afetado, considera-se adequada, 

embora tenham sido feitas algumas recomendações adicionais. No caso da proposta metodológica de 

identificação e avaliação de impactes, são feitas diversas recomendações que se consideram 

relevantes e indispensáveis para a avaliação. 

 

4.7 Vibrações 

Na PDA não foi incluído o fator vibrações, nem apresentada qualquer proposta de metodologia para a 

sua análise. Apenas na determinação dos impactes do projeto sobre a saúde humana e componente 

social se refere que serão avaliados os efeitos visuais, ruído, vibrações e qualidade do ar associados ao 

projeto. 

Atendendo às características geológicos do terreno e à necessidade de construir túneis e a caverna 

onde será instalada a central, considera-se muito provável a necessidade de recorrer, na fase de 

execução da obra ao desmonte a fogo. 

 

Quadro n.º 5 – Sistematização das considerações sobre as lacunas do EIA referentes a este fator 

Objetivos e âmbito da Caracterização Não existe qualquer referência a este fator ambiental. 

Critérios para a definição da área de estudo Não definido. 

Tipos de informação a recolher, incluindo 

limites geográficos e temporais 

 

Não definida. 

Não é apresentada qualquer descrição dos trabalhos e 

medições que pretendem realizar, o mesmo se pode referir 

em relação aos limites geográficos e temporais e à 

eventual localização dos pontos de medição. 

Assim, a informação a recolher deverá permitir assegurar 

o cumprimento das disposições da NP 2074:2015 – em 

relação ao Dano Patrimonial (velocidade de vibração (de 

pico), mm/s). 

Quanto à incomodidade dos recetores sensíveis, deverá 

ser recolhida a informação necessária que permita analisar 

o cumprimento das disposições da BS6472-2:2008 – Guide 

to evaluation of human exposure to vibration in buildings 

Part 2: Blast-induced vibration (velocidade de vibração (de 

pico), em mm/s, carga explosiva detonada (kg) e 

características geológicas). Para vibrações continuadas 

deverá ser utilizado o Critério de Incomodidade às 

vibrações do LNEC. 
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Adicionalmente, se não existir essa informação, para 

conhecer as características de propagação das ondas 

vibráteis, terá de se proceder à determinação, da mesma, 

com ensaios específicos que permitam a definição e 

validação das leis de propagação que pretende utilizar na 

estimativa do nível de vibração no recetor e na estimativa 

da carga máxima instantânea admissível de explosivos 

(como os descritos na BS6472-2:2008).   

Fontes de informação, incluindo entidades a 

contactar 

Não é apresentada qualquer informação específica sobre o 

tema. 

Metodologias de recolha e tratamento da 

informação 

 Não definida. 

Atendendo ao anteriormente exposto, a informação terá 

de ser recolhida e tratada de acordo com as Normas 

supramencionadas, tanto para o Dano nos edifícios como 

para a Incomodidade dos recetores sensíveis. 

Escala da cartografia a apresentar 

 

Não é apresentada qualquer informação específica sobre 

o tema. 

Como se pode concluir da análise incluída no quadro, existem severas lacunas e insuficiência de 

informação. 

 

Identificação e avaliação de impactes 

O fator ambiental Vibrações não foi sequer abordado pelo que toda a apreciação constante do quadro 

seguinte poderá ser considerada como orientação para futuras etapas do projeto, salvaguardando-se 

que apenas respeita aos elementos conhecidos, à data, sobre o mesmo. 

 

Quadro n.º 6 – Orientação para a avaliação deste fator 

Objetivos e âmbito da avaliação 

Não foram definidos. 

Deverá estar vocacionada para a avaliação do potencial dano 

do edificado e da incomodidade da população. 

Métodos e modelos de previsão 

Não foram definidos. 

No entanto, e atendendo aos previsíveis métodos 

construtivos, será necessária a utilização de um modelo de 

previsão para estimar o nível de vibração no recetor que 

previsivelmente poderá ser construído e validado com a 

informação proveniente de monitorizações efetuadas no 

âmbito do SET, ou a obter com este propósito específico. 

Critérios a adotar para: 

i) Definição das fronteiras espaciais e 

temporais da análise 

 Não foram definidos. 
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ii) Classificação dos impactes significativos, 

incluindo os cumulativos, sinérgicos ou 

residuais bem como os transfronteiriços; 

Não foi definida. 

Deverá ser assegurado o cumprimento das disposições legais 

aplicáveis (NP 2074/2015) e o compromisso de serem 

cumpridas as disposições normativas e as melhores práticas 

internacionais, nomeadamente a BS6472-2:2008 – Guide to 

evaluation of human exposure to vibration in buildings Part 2: 

Blast-induced vibration, assim como o critério de 

incomodidade às vibrações (LNEC). 

A avaliação de impactes deverá ser quantitativa 

(eventualmente, complementada por uma avaliação 

qualitativa) e poderá induzir a necessidade de se preverem e 

dimensionarem as medidas de minimização adequadas à fase 

de projeto a que respeitam. 

Sempre que se identifiquem situações, tanto em fase de 

construção como de exploração ou desativação, que induzam 

incumprimento legal ou normativo, deverão ser 

dimensionadas as devidas medidas de minimização – 

temporárias ou definitivas. 

Deverá ser previsto um plano de monitorização de ambiente 

sonoro e de vibrações, tanto para fase de construção como de 

exploração. 

iii) Ponderação global dos impactes. Não foi definida. 

Como se pode concluir da análise incluída no quadro, existem severas lacunas e insuficiência de 

informação. 

 

Conclusões 

Tendo em atenção o exposto anteriormente considera-se que, do ponto de vista do fator Vibrações, a 

presente PDA apresenta as lacunas que foram sendo elencadas ao longo do presente parecer. Como 

se depreende do enunciado no ponto anterior não se concorda, com a ausência do fator ambiental 

Vibrações. Assim, o EIA deverá ser ajustado em conformidade e apresentar a informação referente a 

este fator. 

A informação referente aos fatores ambientais Ambiente Sonoro e Vibrações deve ser apresentada no 

EIA, de forma autónoma. 

 

4.8 Qualidade do Ar 

Proposta Metodológica para caraterização do estado atual do ambiente e a sua previsível evolução 

sem projeto: 

• Serão utilizados para caracterização da situação atual de referência da qualidade do ar os 

dados da estação de rede da qualidade do ar da APA, que fica a 18 km da área de estudo, que 

consideram representativa da área de estudo, não estando previstas medições; 
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• Será realizada uma caraterização da qualidade do ar da área de estudo, com identificação dos 

valores limites de emissão das fontes relevantes para o projeto; 

• Será efetuada uma análise da qualidade do ar ambiente, no que respeita ao cumprimento dos 

valores limite de emissão; 

• Serão identificadas as principais fontes emissoras, assim como recetores sensíveis, existentes 

atualmente na área de estudo, nomeadamente, vias de tráfego, indústrias ou explorações 

agrícolas; 

• Será efetuada uma análise da topografia da área de estudo; 

• Será ainda realizada uma caracterização dos parâmetros meteorológicos com influência na 

dispersão de poluentes na área de estudo, através da Normal Climatológica da região em 

estudo publicada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Para efeitos de 

avaliação da evolução da situação de referência sem projeto, ao nível das alterações 

climáticas, far-se-á ainda uso dos dados regionais disponibilizados no Portal do Clima 

(www.portaldoclima.pt), projetados para os dois cenários de emissão, RCP 4.5 e RCP 8.5. As 

projeções são elaboradas com base em modelos regionalizados para a Europa pelo projeto 

CORDEX para diferentes variáveis climáticas e indicadores. 

 

Proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes: 

• Foram identificados como principais trabalhos geradores de impactes os resultantes do 

funcionamento de maquinaria de apoio à obra, movimentação / transporte de matérias-

primas e trabalhadores e movimentação de terras na fase de construção. Na fase de 

exploração identificam as ações de manutenção de equipamentos como os trabalhos com 

impactes mais relevantes ao nível das emissões atmosféricas; 

• A avaliação dos impactes do projeto sobre a qualidade do ar na zona de influência será 

realizada de forma qualitativa; 

• Serão tidas em consideração as distâncias aos recetores sensíveis e o posicionamento dos 

mesmos face aos ventos dominantes; 

• Serão descritas as medidas destinadas a impedir ou mitigar as emissões de partículas e outros 

poluentes atmosféricos nas diversas fases do projeto. 

 

Proposta metodológica para análise comparativa de alternativas: 

Na PDA são apresentadas duas soluções para a localização do reservatório assim como dois traçados 

de circuitos hidráulicos, bem como avaliada a alternativa zero, com a não execução do projeto. Serão 

avaliadas outras alternativas, caso se venha a revelar necessário. 

 

Conclusões: 

Concorda-se com a metodologia proposta. 

 

4.9 Socioeconomia 

A PDA apresentada não considera o fator ambiental Socioeconomia para a elaboração do EIA, tendo 

optado pela descrição “componente social”, ainda que possa ser desdobrado em “componente 

económica” e “componente social”. 
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Na elaboração do EIA, deve ser considerado unicamente um único fator ambiental, designado por 

Socioeconomia, devendo conter toda a informação identificada no módulo X.I., da 

Portaria n.º 399/2015, de 05 de novembro (nomeadamente o ponto 2.7.9.). 

É referido na PDA que se trata de um fator ambiental de extrema relevância, uma vez que permitirá 

compreender as características e dinâmicas sociais suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em 

avaliação, o que se perspetiva de particular interesse face à previsão dos impactes gerados pelo 

projeto, quer positivos quer negativos, ao nível do tecido económico e social. 

 

Proposta Metodológica para caraterização da situação de referência: 

Ao nível da proposta metodológica para a caracterização do fator ambiental em análise, é proposta a 

elaboração à escala nacional, regional, concelhia e de freguesia, através de parâmetros a considerar, 

nomeadamente ao nível da dinâmica económica existente, e ao nível da dinâmica social, com vista a 

garantir uma caracterização das comunidades locais na envolvente do projeto. 

Na caraterização da situação de referência são considerados os parâmetros para a avaliação 

económica e dinâmica social, com identificação das fontes de informação e recolha e tratamento da 

informação. No entanto, a tipologia de ocupação na envolvente próxima deve ser acompanhada de 

cartografia a escala não inferior a 1:10.000, com indicação de data e fonte. 

 

Proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes: 

Ao nível da proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes, a PDA no seu capítulo 

8.12. refere: 

• Como objetivo, quantificar e caracterizar a tipologia de impactes que o projeto terá nas 

comunidades afetadas direta ou indiretamente pelo projeto e garantir uma avaliação holística 

e suficientemente detalhada dos seus efeitos, por forma a antecipar e garantir que são 

implementadas as mais adequadas e eficientes medidas de mitigação e minimização de 

impactes que permitam refletir a responsabilidade do projeto junto das comunidades. 

• A avaliação dos impactes será efetuada para as fases de construção, exploração e desativação 

do projeto. De entre as atividades geradoras de impactes, será garantido o detalhe possível e 

suficiente para uma caracterização quantificada dos impactes gerados atendendo a fatores 

como, a alteração dos usos e ocupação do solo, a circulação rodoviária, as operações 

construtivas, a mobilização de trabalhadores para o projeto, a aquisição de equipamentos e a 

contratação de mão-de-obra. 

• Encontram-se definidos vários critérios para a avaliação dos impactes, nas componentes 

económica e social, sendo referido que será garantida uma avaliação de impactes cumulativos 

para este descritor, com vista a uma avaliação ponderada dos efeitos que o projeto terá em 

conjugação com outras infraestruturas, equipamentos e atividades existentes na sua área de 

influência. Encontra-se também prevista uma estratégia de minimização dos impactes 

negativos associados ao projeto, através de um conjunto de medidas de minimização. 
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Proposta metodológica para análise comparativa de alternativas: 

Encontra-se prevista uma proposta metodológica para a análise comparativa de alternativas, referindo 

que a equipa técnica do EIA irá trabalhar em paralelo com a equipa do projeto, no sentido de promover 

a adoção das alternativas que, entre as tecnicamente robustas e financeiramente viáveis, sejam as 

mais favoráveis em termos ambientais em cada uma das situações analisadas. 

Na PDA são apresentadas duas soluções para a localização do reservatório, assim como dois traçados 

de circuito hidráulicos, de modo a salvaguardar a área ZEC nas imediações do reservatório. É também 

proposto, em sede de EIA a avaliação da alternativa zero, a não execução do projeto. 

 

Elementos a apresentar na elaboração do EIA: 

a) Deve ser considerado unicamente o fator ambiental Socioeconomia, de modo a permitir o seu 

conhecimento adequado, ainda que possa ser desdobrado em “componente social” e 

“componente económica”. 

b) Identificar pormenorizadamente a tipologia de ocupação na envolvente próxima 

(acompanhada de cartografia a escala não inferior a 1:10.000, com indicação de data e fonte), 

designadamente: 

• Aglomerados e/ou habitações isoladas, unidades / equipamentos de alojamento 

turístico (incluindo turismo de habitação, no espaço rural e parques de 

campismo/caravanismo), entre outros; 

• Indicar e descrever as atividades económicas, com destaque para áreas agrícolas, 

logradouros explorados para agricultura de subsistência, entre outros, que 

caraterizam a região e zona do projeto, bem como o nível de serviço dos 

equipamentos coletivos e infraestruturas, designadamente energéticos, segurança, 

saúde, ensino, desporto e formação profissional; 

• Equipamentos coletivos sensíveis, como, edifícios escolares, unidades de saúde, lares 

de terceira idade, entre outros equipamentos. 

c) Identificar e caraterizar as principais acessibilidades nos diferentes modos (principais acessos 

existentes e a utilizar, transportes públicos existentes, bem como o tráfego gerado pelo 

projeto), acompanhada de cartografia a escala não inferior a 1:10.000, com indicação de data 

e fonte. 

d) Caraterizar o emprego indireto e direto a criar nas diferentes fases do projeto. 

e) Garantir a comunicação do projeto através de um Plano de Comunicação, que deverá incluir 

inquéritos à população e evidências de um bom nível de conhecimento das características e 

impactes do projeto, pela população local abrangida pelos dois concelhos. 

f) Assegurar a implementação de medidas que minimizem os impactes do projeto associado à 

qualidade de vida das populações, nomeadamente ao nível dos recursos hídricos, resíduos, 

qualidade do ar, ruído e vibrações (garantir as medições in situ nos recetores sensíveis 

identificados), com vistorias prévias e acompanhamento. 

g) Identificar eventuais planos ou estratégias de desenvolvimento da(s) atividade(s) 

económica(s) ou de desenvolvimento regional. 
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Conclusões: 

Concorda-se na generalidade com a metodologia proposta. Assim, o EIA deverá ser ajustado em 

conformidade e apresentar a informação referente a este fator. 

 

4.10 Ordenamento do Território 

Proposta Metodológica para caraterização do estado atual do ambiente e a sua previsível evolução 

sem projeto: 

A PDA prevê que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresente a avaliação da conformidade do 

projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor e o respeito pelas Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública (SRUP), no qual serão discutidas situações que, de algum modo, possam 

constituir uma condicionante à implementação do projeto nos moldes previstos, propondo soluções, 

alterações de projeto, sempre que viável, para resolver os problemas que forem identificados, 

evitando potenciais irregularidades. 

Efetuando o enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento de Vila Pouca de Aguiar, verifica-

se que a área de intervenção se insere na categoria de espaços agrícolas ou florestais e na subcategoria 

de espaços agrícolas e espaços florestais de produção. 

O ponto 1 do Artigo 38.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Pouca de Aguiar, 

referente às exceções ao uso dominante em espaços agrícolas ou florestais, refere que “Consideram-

se compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e atividades seguintes: (…) c) 

Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas; (…) e) Instalações especiais, 

nomeadamente as afetas à exploração de recursos geológicos, parques eólicos, aproveitamentos 

hidroelétricos ou hidroagrícolas, aterros de resíduos inertes e estações de serviço e de abastecimento 

de combustível localizadas em zona adjacente aos canais rodoviários”. 

Face ao exposto, o projeto carece de parecer favorável da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. 

Ao nível da planta de condicionantes, a área de intervenção insere-se em Perímetro Florestal, 

carecendo de parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), conforme 

o definido na alínea c) do Ponto 2 do Artigo 46.º do Regulamento do PDM. 

A área de influência do circuito hidráulico insere-se, em parte, em espaços urbanizados e urbanizáveis, 

não devendo esta classe de espaços ser afetada, recomendando-se que a própria área de influência 

seja deslocada. 

A designada “área de influência para elementos complementares” insere-se nos municípios de Vila 

Pouca de Aguiar e de Ribeira de Pena. 

Ao nível do município de Vila Pouca de Aguiar, enquadra-se nas classes de espaços supracitadas. 

Ao nível do município de Ribeira de Pena, insere-se na categoria de espaço – Espaços Agrícolas e na 

subcategoria Área Agrícola Protegida. 

O n.º 1 do Artigo 27.º do Regulamento do PDM de Ribeira de Pena refere que “As áreas agrícolas 

protegidas correspondem às áreas de aptidão elevada e moderada com vocação dominante para as 

atividades agrícolas e integradas na RAN”. 

No n.º 1 do Artigo 29.º do mesmo Regulamento é mencionado “São proibidas as ações que diminuam 

ou destruam as potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico” e 

no n.º 1 do Artigo 30.º é referido que “Nas Áreas Agrícolas Protegidas, a edificabilidade é determinada 
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e condicionada pelo disposto na legislação específica, cumulativamente com as disposições seguintes: 

[que nada refere relativamente às intervenções previstas]”. 

Ainda no n.º 1 do Artigo 17.º do Regulamento é referido “1 — Sem prejuízo da lei geral aplicável e dos 

termos de licenciamento para as atividades a que se destinam, todas as alterações à morfologia do 

solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a alteração de coberto vegetal através 

de corte ou remoção de vegetação existente, estão sujeitas a controlo prévio da Câmara Municipal 

quando não destinadas a fins agrícolas e ficam subordinadas à observância das condicionantes e 

restrições do respetivo licenciamento”. 

Assim, o projeto carece de parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e 

da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. 

A área insere-se ainda na categoria de espaço – Espaços Florestais e na subcategoria de Área florestal 

e silvopastoril de produção e Área florestal e produção condicionada. 

Na alínea d) do n.º 1 do Artigo 25.º do Regulamento do PDM de Ribeira de Pena refere “Nos Espaços 

Florestais o regime de edificabilidade restringe-se aos seguintes casos: (…) Construção de 

equipamentos de interesse público, reconhecidos pela Câmara Municipal como determinantes para a 

concretização de estratégias de desenvolvimento do Município”. 

Neste âmbito, o projeto carece também de parecer da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. 

Ao nível da planta de condicionantes, a área de intervenção insere-se em Perímetro Florestal, 

carecendo também de parecer do ICNF, conforme definido no Artigo 9.º, conjugado com o n.º 4 do 

Artigo 44.º do Regulamento supracitado. 

As entidades que emitem estes pareceres encontram-se definidas Ponto 7.4 da PDA, como entidades 

a consultar. 

Para melhor eficácia do procedimento, o EIA deverá ser instruído com os pareceres referidos. 

 

Proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes: 

No documento em análise é referido que o EIA a apresentar não incluirá um capítulo de impactes sobre 

os IGT / SRUP, mas o resultado da análise do território a este nível, não só servirá de base para a 

identificação e avaliação dos impactes nos diferentes fatores ambientais, biofísicos e sociais, como 

também conterá diretrizes sobre o modo de como prosseguir em situações onde a conformidade não 

seja, à partida, total, mas em que os próprios IGT / SRUP preconizem processos de regularização dessas 

situações de potencial não conformidade, de cuja aprovação resultará a conformidade total do projeto 

com os referidos instrumentos. 

Considera-se que a metodologia apresentada deverá ser completada com a seguinte informação: 

• Pela análise e identificação dos impactes decorrentes da implantação do projeto nos IGT / 

SRUP, que deverão resultar da ocupação física do território pelo projeto, na fase de construção 

e exploração; 

• Pela análise e identificação dos impactes cumulativos decorrentes da localização de outros 

projetos na envolvente; 

• Deverá ser apresentada uma tabela onde conste a área (m2 ou ha) e a percentagem de cada 

classe e subclasse de espaço da Planta de Ordenamento. Deverá também constar uma tabela 

similar para as condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo e outra para as 
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várias tipologias de REN identificadas. Estas tabelas, além de enquadrar o projeto do AH de 

Minhéu no seu todo, também devem identificar os vários “componentes” do projeto, a saber, 

estaleiro, escombreiras e o corredor / apoios da linha aérea nesses espaços, subespaços, 

condicionantes e tipologias de áreas de REN. 

Proposta metodológica para análise comparativa de alternativas: 

São apresentadas duas soluções para a localização do reservatório, assim como dois traçados de 

circuitos hidráulicos, de modo a salvaguardar a área ZEC nas imediações do reservatório. Será também 

avaliada a alternativa zero e a não execução do projeto. Serão avaliadas outras alternativas, caso se 

venha a revelar necessário. 

 

Elementos a apresentar na elaboração do EIA: 

• Deve ser efetuada uma análise e identificação dos impactes gerados pela implantação do 

projeto nos IGT / SRUP, os quais decorrem da ocupação física do território pelo projeto, na 

fase de construção e exploração. 

• Deve ser efetuada uma análise e identificação dos impactes cumulativos decorrentes da 

localização de outros projetos na envolvente. 

• Deve ser apresentada uma tabela onde conste a área (m2 ou ha) e a percentagem de cada 

classe e subclasse de espaço da Planta de Ordenamento. Deve também constar uma tabela 

similar para as condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo e outra para 

todas várias tipologias de REN identificadas. Estas tabelas, além de enquadrar o projeto do 

AH de Minhéu no seu todo, também devem identificar as várias “componentes” do projeto a 

saber, estaleiro, escombreiras e o corredor/apoios da linha aérea nesses espaços, subespaços, 

condicionantes e tipologias de áreas de REN. 

• Devem ser obtidos pareceres da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, da Câmara 

Municipal de Ribeira de Pena, da DRAPN e do ICNF. 

 

Conclusões: 

Concorda-se com a metodologia proposta. Assim, o EIA deverá ser ajustado em conformidade e 

apresentar a informação referente a este fator. 

 

4.11 Uso do Solo 

A PDA menciona que o projeto assume uma importância menos relevante ao nível da ocupação do 

solo, tendo em conta que os impactes previstos se preveem pouco significativos face à área de 

implantação, bem como a zona em que se insere. 

 

Proposta Metodológica para caraterização do estado atual do ambiente e a sua previsível evolução 

sem projeto: 

A PDA apresenta como metodologia para análise e caracterização da ocupação do solo, a consulta de 

Carta de Ocupação do Solo de 2018, nível 4 (COS 2018) apoiada pela fotointerpretação de 

ortofotomapas, e aferida através de levantamentos de campo. A caracterização servirá como base para 



 

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 224 

Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu                                                                                                                                           42 

 

uma avaliação dos potenciais impactes no uso do solo, para os vários elementos que constituem o 

projeto em análise. Toda a informação cartográfica será tratada através de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) e apresentada à escala 1:25 000. 

 

Proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes: 

É proposto na PDA que o EIA apresentará a avaliação dos impactes que o projeto provocará na 

alteração da ocupação atual do solo. Esta análise será efetuada com base na quantificação das áreas 

das diferentes classes de ocupação do solo e na determinação das percentagens das mesmas na área 

em estudo. Será também apresentada a comparação com as áreas potencialmente afetadas pelos 

diversos elementos do projeto à superfície, nas diferentes classes de ocupação do solo, em termos 

absolutos e percentualmente face à totalidade das correspondentes áreas da área de estudo. 

 

Proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes: 

São apresentadas duas soluções para a localização do reservatório, assim como dois traçados de 

circuitos hidráulicos, de modo a salvaguardar a área ZEC nas imediações do reservatório. Será também 

avaliada a alternativa zero e a não execução do projeto. Serão avaliadas outras alternativas, caso se 

venha a revelar necessário. 

 

Conclusões: 

Considera-se aceitável a metodologia proposta. 

 

4.12 Património 

De acordo com a PDA verifica-se “a interseção com Zonas de Proteção de Bens Imóveis classificados ou 

em vias de classificação nos termos da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, da área de estudo do 

concelho de Ribeira de Pena” (PDA, p. 23), concluindo, porém, que esta área sensível não é afetada por 

nenhum elemento de projeto. 

A área de estudo do AH do Minhéu coincide parcialmente com a área de estudo do SET, onde foram 

identificadas diversas ocorrências patrimoniais (OP) “predominantemente de caráter arqueológico – 

relacionadas na maioria com manifestações tumulares de época pré-histórica – mas também de 

natureza arquitetónica, vernacular e/ou infraestruturas relacionadas com a antropização do espaço 

como povoados fortificados atribuíveis à Idade do Ferro” (PDA, p. 55). 

Na área abrangida pelos reservatórios do AH do Minhéu foram identificadas 26 OP, das quais 11 (e não 

10, como referido na PDA) estão localizadas dentro da área dos reservatórios e, destes, 5 encontram-

se dentro dos reservatórios, sendo que todas estas OP representam manifestações tumulares de época 

pré-histórica (Figura 2). 
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As 26 ocorrências patrimoniais identificadas na AE encontram-se descritas na Tabela seguinte 

Quadro n.º 7 Localização das OP em relação às Alternativas em estudo. 

Nº de 

registo  
Topónimo  Categoria  Descrição  Alternativa  

1  
Alto do 

Ribeiro Seco  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento funerário da Idade do 

Bronze  
NA  

2  
Fragão / Casa 

dos Mouros  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento com cerca de 15 m de 

diâmetro e 20/30 cm de altura  
2  

3  
Alto das 

Hortinhas  
Habitat  

Cabeço pouco pronunciado onde se 

observam vários alinhamentos de 

estruturas em pedra, alguns buracos 

de poste.  

2  

4  
Alto das 

Hortinhas  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 8 m de diâmetro e cratera central 

e sem vestígios de câmara 

megalítica  

2  

5  Portela 1  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 8/9 m de diâmetro e 40 cm de 

altura, construído em terra.  

1  

6  Portela 2  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 6/7 m de diâmetro e 20/30 cm de 

altura, construído em terra.  

1 

7  Portela 3  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Ocorrência patrimonial inédita  1 

8  Bezerral 1  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 10 m de diâmetro  
1 

9  Bezerral 2  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 8 m de diâmetro  
1 

10  
Cimo das 

Fornalhas  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico constituído 

por mamoa  
1 

11  Eiras  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Ocorrência patrimonial inédita  1 
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Nº de 

registo  
Topónimo  Categoria  Descrição  Alternativa  

12  
Monte 

Minhéu 1  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 12 m de diâmetro, conservando 

ainda alguns esteios da câmara.  

NA  

13  
Monte 

Minhéu 2  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Ocorrência patrimonial inédita. 

Monumento funerário com cerca de 

8/10 m de diâmetro e altura máxima 

de 1,5m  

NA 

14  
Monte 

Minhéu  

Grafismos 

rupestres  

Ocorrência patrimonial inédita. 

Bloco de granito retangular com 

motivos tipo “fossete”  

NA 

15  
Monte 

Minhéu  
Cista  

Ocorrência patrimonial inédita. Duas 

lajes de granito fincadas no solo 

dispostas paralelamente  

NA 

16  
Castro dos 

Pensalvos  

Povoado 

fortificado  

Identificadas plataformas e derrubes 

referentes às muralhas do povoado  
NA 

17  Mamoa  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Não identificado em trabalho de 

campo  
NA 

18  
Trás do 

Outeiro 1  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 15 m de diâmetro e 1 m de altura  
NA 

19  
Trás do 

Outeiro 2  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 10 m de diâmetro e cerca de 20 

cm de altura  

NA 

20  
Trás do 

Outeiro 3  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 15/16 m de diâmetro e 1,5/2 m 

de altura, com mamoa bem 

preservada. Bom estado de 

conservação.  

NA 

21  
Trás do 

Outeiro 4  

Monumento 

funerário sob 

tumullus  

Monumento megalítico com cerca 

de 16/17 m de diâmetro e 1 m de 

altura.  

NA 

22  Trandeiras  
Núcleo 

habitacional  

Núcleo habitacional rural de 

Trandeiras  
NA 

23  Afonsim  
Núcleo 

habitacional  

Núcleo habitacional rural de 

Afonsim  
NA 

24  
Soutelo de 

Matos  

Núcleo 

habitacional  

Núcleo habitacional rural de Soutelo 

de Matos  
NA 
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Nº de 

registo  
Topónimo  Categoria  Descrição  Alternativa  

25  Fojo  Fojo  
Referência bibliográfica, sem 

trabalhos de campo  
2  

26  
Buraco do 

Chimpôno  
Indeterminado  

Referência bibliográfica. Não 

identificada em trabalho de campo.  
NA  

 

Conclui-se que as OP identificadas na AE distribuem-se da seguinte forma: 

Alternativa 1 – 7 OP 

Alternativa 2 – 4 OP 

 

IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES SIGNIFICATIVAS 

A PDA refere que “Considerando a natureza e a potencial localização do projeto (…) serão sempre 

expectáveis impactes ambientais gerados pela sua implementação” (p. 76), destacando “os fatores 

ambientais sobre os quais a avaliação de impactes poderá vir a levantar questões” (Idem). Entre os 

fatores ambientais ponderados não se encontra, erradamente, o Património Cultural. Tendo em conta 

as OP descritas na Tabela 1, situadas na área de estudo, considera-se também sobre o Património 

Cultural a avaliação de impacte poderá vir a levantar questões significativas. 

Ao nível dos impactes do projeto a PDA conclui que “a exploração do AH Minhéu terá um efeito 

positivo, contribuindo para uma redução das emissões de poluentes atmosféricos, com influência na 

qualidade de vida das populações, assim como na problemática das alterações climáticas, devido à 

redução das emissões de gases de efeito de estufa” (p. 77). 

Tendo em conta o exposto, a PDA refere que o EIA a realizar deverá “abordar todas as questões 

significativas de forma cuidada para garantir que a avaliação dos efeitos do projeto sobre o ambiente 

é justificada de forma clara e transparente, visando sempre, sobretudo, o bem-estar da população 

residente na área envolvente do projeto” (p. 78). 

Na abordagem das questões significativas verifica-se que a PDA, de um modo geral, identifica os 

impactes relevantes nas fases de construção e de exploração, analisando-os relativamente a cada fator 

ambiental e preconizando metodologias específicas. 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A CARATERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

Como metodologia geral a adotar, com a qual se concorda, a PDA refere que esta consistirá “numa 

recolha e tratamento de informação obtida através da consulta a diversas instituições e entidades, 

produtoras e/ou detentoras de informação relevante, complementada com visitas ao terreno com o 

objetivo de caraterizar com detalhe a situação existente nos locais a intervencionar” (p. 78). Considera-

se igualmente que o amplo conhecimento, por parte do proponente, da área de estudo, em resultado 

dos diversos levantamentos feitos no âmbito do SET, resultam numa base sólida de conhecimento para 

a definição de metodologias a adotar. Considera-se, no entanto, que a informação obtida 

anteriormente deverá ser atualizada e verificada no decurso da elaboração do novo EIA. 
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CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A PDA refere que a “área de estudo será definida com base nas caraterísticas da envolvente do Projeto, 

nomeadamente aspetos biofísicos e socioculturais. Por esta razão, não será considerada apenas a zona 

diretamente afetada pelos diversos componentes de projeto, mas também a sua envolvente que pela 

proximidade será afetada” (p. 79), o que se considera ser na generalidade adequada. Prevê-se que 

aquando da realização do EIA, o Estudo Prévio do AH do Minhéu, “que constituirá o projeto a avaliar 

no EIA, já estará numa fase mais avançada de desenvolvimento e, consequentemente, já estará 

definido o layout da implantação preliminar dos elementos de projeto” (Idem). 

 

Património Cultural 

A PDA refere que a caraterização do estado atual do ambiente relativamente ao Património Cultural 

terá o seguinte enquadramento legal: 

 A Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural; 

 O Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que aprova e publica o Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos; 

 A circular, emitida pela tutela em 10 de setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência 

para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A metodologia proposta na PDA, com a qual se concorda, prevê a caraterização da situação de 

referência em três fases, de acordo com a circular “Termos de Referência (…)” acima referida: na 

primeira etapa proceder-se-á à recolha e análise de documentação relacionada com a área de estudo; 

na segunda fase proceder-se-á aos trabalhos de campo, nomeadamente à prospeção sistemática das 

áreas a intervencionar no âmbito do projeto; na terceira etapa proceder-se-á à compilação e ao 

tratamento da informação recolhida nas duas fases anteriores. 

No âmbito da «metodologia geral de tratamento de informação e de cartografia» no EIA deverá ser 

apresentada a cartografia do projeto em formato ESRI shapefile, com implantação de todas as 

ocorrências patrimoniais, zonas legais de proteção, bem como das manchas de dispersão de materiais 

arqueológicos. 

 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – PROPOSTA METODOLÓGICA  

Como metodologia geral de identificação e avaliação de impactes a PDA propõe que esta deverá ter 

em conta “as caraterísticas do projeto, bem como as possíveis ações agressivas para o ambiente 

resultantes da sua construção e exploração” bem como “a caraterização da situação de referência e a 

sua projeção num cenário de ausência de projeto” (p. 110). Na avaliação global de impactes serão 

considerados os seguintes aspetos: 

 Ações do projeto mais relevantes, em função da importância dos impactes sectoriais avaliados; 

 Fatores ambientais mais relevantes, igualmente em função da importância dos impactes 

sectoriais avaliados; 

 Explicitação dos critérios de seleção das ações e fatores ambientais e da importância dos 

impactes. 
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A avaliação de impactes terá em, consideração os seguintes parâmetros: Natureza (positivo ou 

negativo); Tipo (direto, indireto e/ou cumulativo); Magnitude; Área de influência (local, regional, 

nacional ou transfronteiriço); Probabilidade de ocorrência; Duração (temporário ou permanente); 

Reversibilidade (reversível ou irreversível); Possibilidade de mitigação e Significância. 

Em conclusão da avaliação dos impactes será efetuada no EIA a realizar, “nas situações em que tal for 

aplicável e justificável” uma proposta de medidas e/ou programas de monitorização a executar nas 

diversas fases do projeto. 

Note-se aqui relativamente aos acessos, considera-se imprescindível que o EIA faça a respetiva 

avaliação de impactes, pois estes, sobretudo os novos ou melhorados, por vezes acabam por se tornar 

mais impactantes do que os próprios elementos de projeto. Assim deverá ser apresentado para 

aprovação o respetivo Plano de Acessos à Obra. 

Salienta-se que, apesar de se afigurarem corretos os pressupostos metodológicos enunciados, a 

avaliação de impactes deverá incidir sobre os bens imóveis classificados ou em vias de classificação e 

as respetivas zonas de proteção legal, devendo ser evitados aquando da definição dos elementos de 

projeto a analisar pelo EIA, bem como minimizadas as afetações do respetivos enquadramento 

paisagístico através do afastamento das componentes de projeto mais impactantes. Esta proposição é 

igualmente extensiva à salvaguarda do património arqueológico inventariado e inédito, 

nomeadamente no que concerne aos impactes físicos sobre o mesmo. 

  

METODOLOGIA A ADOTAR PARA A PROPOSTA DE MEDIDAS 

Em função dos impactes identificados no EIA para cada um dos fatores ambientais em análise, a PDA 

propõe a adoção de medidas (genéricas e específicas), agrupadas de acordo com a sua natureza, em 

três categorias: medidas de minimização, medidas potenciadoras e medidas compensatórias. No caso 

das medidas genéricas a PDA propõe que as mesmas sejam elaboradas com base na estrutura e 

conteúdo das “Medidas de minimização gerais da fase de construção”, elaborado pela APA. Por fim 

refere-se que “Todas as medidas a propor terão em consideração a fase em que o projeto está a ser 

alvo de avaliação de impacte ambiental (fase de Estudo Prévio) e também a fase de desenvolvimento 

do próprio projeto a avaliar no EIA (Projeto Base), razão pela qual incluirão, certamente, 

recomendações de boas práticas a adotar logo nas fases seguintes de desenvolvimento do projeto, com 

o objetivo de mitigar (e se possível, eliminar) alguns dos impactes a identificar e avaliar em fase de 

RECAPE e, consequentemente, a proposta de mais medidas minimizadoras cuja necessidade poderá ser 

evitada.” (p. 116).  

 

CONCLUSÕES 

Analisada a PDA do AH de Minhéu conclui-se que, de uma forma geral, a Proposta de Definição de 

Âmbito apresenta os elementos mínimos fundamentais para a elaboração do EIA, tendo-se no entanto 

identificado um conjunto de questões centradas no âmbito do fator ambiental Património Cultural que 

a seguir se anunciam: 

1. Na elaboração do EIA considera-se que para a salvaguarda do património com interesse 

cultural, para além da sistematização do património imóvel classificado ou em vias de 

classificação e respetivas zonas de proteção (ZGP e ZEP), este estudo deverá dar igual destaque 

ao património arqueológico e etnográfico. 
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2. Relativamente aos bens imóveis classificados ou em vias de classificação e as respetivas zonas 

de proteção legal deverão ser evitados aquando da definição dos elementos de projeto a 

analisar pelo EIA, bem como minimizadas as afetações do respetivos enquadramento 

paisagístico através do afastamento das componentes de projeto mais impactantes. 

3. Esta proposição é igualmente extensiva à salvaguarda do património arqueológico e 

etnográfico, nomeadamente no que concerne aos impactes físicos sobre os mesmos. 

4. Deverá ser efetuada a prospeção arqueológica prévia de todos os elementos de projeto e de 

todas as áreas a afetar fora do mesmo - como estaleiros, acessos, aterros, áreas de 

empréstimo e/ou de depósito, etc. - de forma a obter uma carta de condicionantes que 

permita a escolha da Alternativa menos impactante. 

5. Para a fase de exploração deverão também ser considerados pelo Projeto de Execução 

eventuais impactes para os elementos patrimoniais com interesse cultural, quer paisagísticos, 

que os possam ser originados pelas ações de manutenção. 

6. Relativamente aos acessos, considera-se imprescindível que se efetue a respetiva avaliação de 

impactes, pois estes, sobretudo os novos ou melhorados, por vezes acabam por se tornar mais 

impactantes do que as próprias linhas, pelo que o EIA deverá apresentar para aprovação o 

respetivo Plano de Acessos à Obra. 

7. O EIA deverá apresentar a cartografia do projeto em formato ESRI shapefile ETRS 89, com 

implantação de todas as ocorrências patrimoniais, zonas legais de proteção, bem como das 

manchas de dispersão de materiais arqueológicos. 

8. A documentação digital do EIA deverá encontrar-se agrupada e bem organizada, apresentando 

índices claros das peças em ficheiro. 

 

4.13 Paisagem 

No que respeita ao fator ambiental Paisagem, considera-se que a PDA apresenta, para esta fase, 

informação suficiente. Contudo, dado o carácter vago e/ou genérico de alguma informação, 

apresentam-se os seguintes considerandos/orientações. 

 

Área de Estudo 

Definição da Área de Estudo 

A delimitação da Área de Estudo é um princípio básico de qualquer fator ambiental. No caso do fator 

ambiental Paisagem, a sua dimensão é suportada num critério principal que é o da acuidade visual. O 

valor que lhe está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente aceite e 

considerado numa vasta tipologia de Projetos, situa-se entre os 3 e os 4km, podendo ser superior no 

caso de estruturas com desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, o Proponente refere, na 

página 100, que a Área de Estudo (buffer) terá um raio que “poderá variar entre os 3.000m e os 

5.000m”, sem que defina em concreto qual o valor que pretende ou irá usar, apresentando ainda, na 

página 101, uma figura - Figura 7.1 - Representação gráfica da área de estudo do fator ambiental 

paisagem - onde consta a representação gráfica de duas áreas de estudo com os referidos valores. 

Quanto ao valor a adotar para o raio, considera-se que, no mínimo, deverá situar-se nos 3km. Contudo, 

considera-se que a Consultora deverá ter em consideração a expressão visual do Projeto e a exposição 
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que o mesmo potencialmente apresenta no estabelecimento do raio. Importa referir que o raio que 

venha a ser considerado deve ser contado a partir do limite mais exterior das diferentes áreas de 

Projeto previstas existirem na referida área. Ou seja, o valor do raio adotado em “km” para cada lado 

das componentes do Projeto.  

 

Cartografia 

Relativamente à Carta Base a adotar, como suporte de toda a informação temática da Paisagem, 

encontra-se proposto, na página 104, o uso da Carta Militar, à Escala 1: 25.000, que se considera 

adequado. Salienta-se, no entanto, alguns critérios que a elaboração da cartografia deve contemplar: 

i. A Carta Militar deve corresponder a uma versão atualizada, ou, no limite, proceder a essa 

alteração de forma gráfica. 

ii. A Carta Militar deve ter elevada qualidade de imagem ou resolução de modo a permitir a 

leitura da toponímia e das cotas altimétricas de forma fácil e imediata de forma a garantir a 

adequada legibilidade tendo em consideração a Consulta Pública. 

iii. Os limites da Área de Estudo e da Zona Especial de Conservação (ZEC) do Alvão Marão devem 

ter representação gráfica em toda a cartografia a apresentar. 

iv. Toda a informação temática deve ser sobreposta de forma translúcida. 

v. Todas as componentes do Projeto deverão ser graficamente sobrepostas a toda a cartografia, 

mas de forma, a que não comprometam a leitura da informação gerada e das referências da 

carta militar. 

vi. Toda a cartografia deve ser objeto de análise crítica. 

vii. A cartografia a apresentar deve procurar ser realizada em folhas únicas, que não impeçam a 

leitura do conjunto e não dificultem a Consulta Pública. 

Na página 104 é referido que os critérios ii) e iv) serão cumpridos sendo que, nesta fase, não se revela 

possível aferir a qualidade com que os mesmos serão cumpridos. Quantos aos restantes critérios, nada 

é referido, pelo que o elenco acima elaborado é orientador para a elaboração da cartografia a 

apresentar no EIA. 

 

 Caracterização da Situação de Referência 

Carta Hipsométrica 

Não é feita qualquer referência à Carta Hipsométrica, mas que deverá ser apresentada no EIA. 

 

Carta de Declives 

Não é feita qualquer referência à Carta de Declives, mas que deverá ser apresentada no EIA. 

 

Carta de Exposições 

Não é feita qualquer referência à Carta de Exposições, mas que deverá ser apresentada no EIA. 
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Carta de Unidades de Paisagem/Subunidades de Paisagem 

Quanto à elaboração da Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem o que é referido é muito 

incipiente e nada permite concluir. São feitas referências a unidades e subunidades, pesquisa 

bibliográfica, reconhecimento de campo, cartografia temática, registo fotográfico entre outros 

aspetos, mas não são concretizadas, com exceção do exposto na página 62: “A nível de paisagem, o 

presente Projeto localiza-se nas Serras do Marão e Alvão, correspondente à Unidade de Paisagem 15 

(UP15).” Face ao exposto, não se poderá emitir uma pronúncia devidamente informada e aferir o que 

possa estar considerado realizar. Nestes termos, e face à inexistência de informação relevante, importa 

referir as orientações a ter para a elaboração da carta em causa: 

1.  Carta de Unidades e Subunidades deverá ter como referência principal as unidades de 

paisagem definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004), quer no que 

se refere ao “Grupo de Unidades”, enquanto primeiro nível hierárquico, quer quanto às 

“Unidades”, como segundo nível hierárquico.  

2. A delimitação das Subunidades, deverá ter em consideração que se trata de um sistema 

hierárquico e, como tal, as subunidades que venham a ser definidas devem ser únicas e 

específicas de cada Unidade e não serem transversais às Unidades do nível hierárquico 

superior.  

3. As subunidades que sejam delimitáveis, noutro nível, e tendo em consideração a escala de 

trabalho, devem ser consideradas e suportadas em critérios coerentes e uniformes, pelo que, 

a delimitação de áreas de pequena dimensão, ou uma excessiva fragmentação, não são 

adequadas ao conceito de homogeneidade.  

4. As unidades e subunidades de paisagem utilizadas devem ser descritas e a relação de 

hierarquia deve ser evidente.  

5. De modo a carta ser o mais autónoma possível na sua leitura, tendo em consideração a 

Consulta Pública, considera-se adequado proceder à colocação, na zona da legenda, de um 

excerto da imagem do Grupo e das Unidades de Cancela d'Abreu, às quais deve ser sobreposta 

graficamente o limite da Área de Estudo que venha a ser adotada. 

 

Carta de Qualidade Visual da Paisagem 

A exposição da metodologia que consta na página 102 é pouco esclarecedora dos objetivos e, 

sobretudo, das ponderações que se configuram como tendo um peso excessivamente arbitrário e 

subjetivo ao estar previsto ser considerado parâmetros como: “grandeza”; a “ordem”; a “diversidade”; 

a “raridade”; a “representatividade”, etc. No entanto, a sua aceitação dependerá de como os mesmos 

são explicados e da lógica da sua aplicação, sobretudo, aos usos do solo. Se os cinco critérios são 

aplicados a cada uso do solo e visam a sua classificação, será considerado como a abordagem correta. 

Se forem considerados isoladamente, não poderão ser considerados na avaliação. Acresce que, na 

avaliação pesará também o resultado final da expressão da Carta que será validada em função da 

apreciação que se realizar para a Área de Estudo. 

Realça-se ainda que, na sua elaboração, deve ser utilizada uma metodologia de avaliação mais 

objetiva, espacialmente contínua, ou seja, tendo o pixel do modelo digital de terreno usado como 

unidade mínima de análise (célula 25x25m), de forma a refletir a variabilidade e diversidade espacial 

da Paisagem, através dos elementos componentes da paisagem – tipos de relevo, uso do solo, valores 

visuais naturais, culturais e patrimoniais, áreas artificializadas - que determinam valores cénicos 
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distintos, para que possa traduzir convenientemente a sua expressão. Realça-se também que, quer os 

valores visuais quer as intrusões visuais devem refletir-se cartograficamente pela classificação 

atribuída e não como mera sobreposição de elementos gráficos à carta base. Devem ainda ser 

consideradas duas ponderações na atribuição da valoração: o mosaico cultural (que deve ter em 

atenção a fragmentação das áreas e que sai reforçado visualmente, em termos cénicos, ao se 

considerar o sistema de vistas) e o padrão de preferências visuais dos observadores e não apenas o do 

técnico. Todas as classes deverão ser quantificadas em unidade de “ha” e de “%” da Área de Estudo a 

par da realização de uma descrição/caracterização da Área de Estudo com base na leitura dos valores 

e na distribuição espacial das classes consideradas, assim como se distribuem as componentes do 

Projeto sobres as classes.  

 

Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

O expresso na PDA, na página 103, configura-se como estando correto quanto à elaboração do 

parâmetro Capacidade de Absorção Visual, embora, nalguns aspetos não se considere estar claro 

quanto à informação que será considerada e apresentada, sobretudo, ao nível das ponderações e dos 

pesos que serão aplicados. Por estas razões, realçam-se alguns aspetos que devem ser considerados 

na metodologia e que devem ser expressamente apresentados: 

a) Todos os Pontos de Observação que venham a ser considerados na análise deverão ser 

assinalados graficamente na carta, devendo haver uma clara diferenciação gráfica/cor entre 

Observadores Permanentes e Temporários; 

b) A ponderação deve ter em consideração a realidade do território definido pela Área de Estudo, 

pelo que os pesos e intervalos devem ser sempre adaptados de modo a refletir de forma mais 

adequada e equilibrada a presença de Observadores e do universo deste em causa. Ou seja, 

um pequeno número de Observadores – povoações - relativamente dispersos/distribuídos 

pela Área de Estudo não deve determinar, necessariamente, e sempre, níveis de elevada 

capacidade de absorção;  

c) No que se refere aos Observadores Permanentes, dois critérios devem ser considerados: a 

cada povoação deve corresponder um peso em função do número potencial de observadores 

habitantes/residentes e a distribuição de pontos nas povoações deve ser suficientemente, 

representativo de toda a área da povoação - núcleo e o perímetro da frente edificada; 

d)  Nas vias, a distribuição dos Pontos de Observação deve ser realizada ao longo destas. Como 

primeiro passo, as vias, em presença, devem ser hierarquizadas pela sua importância, ou 

número/frequência potencial de utentes, e em função disso e como segundo passo, deve ser 

estabelecida uma métrica de espaçamento dos pontos de observação a distribuir. A referida 

ponderação deve ser apresentada em quadro/tabela; 

e) Colocar um cuidado refletido/equilibrado na ponderação no caso das vias rápidas onde a 

velocidade pode ser maior, o que poderia/rá determinar menor perceção visual da paisagem 

envolvente, mas em compensação/contrapartida a maior frequência de utentes poderá 

determinar globalmente muito maior exposição; 

f) Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual (raio de 3km) à altura média 

de um observador comum; 

g)  A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos de 

observação, cada um com o seu peso/ponderação associado, com o relevo da área estudada 
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(modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais 

desfavorável (sem vegetação); 

h) Todas as ponderações deverão ser explicitadas em tabela/quadro de forma a permitir uma 

leitura imediata e eficaz; 

i) Todas as classes deverão ser quantificadas em unidade de “ha” e de “%” da Área de Estudo a 

par da realização de uma descrição/caracterização da Área de Estudo com base na leitura dos 

valores e na distribuição espacial das classes consideradas, assim como se distribuem as 

componentes do Projeto sobres as classes. 

 

Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem 

O “Quadro 7.1 - Avaliação da sensibilidade visual da paisagem” apresentado na página 1043 da PDA 

suscita reservas e não se considera adequado. O mesmo deverá ser revisto. Deve ser introduzido maior 

equilíbrio e maior racionalidade nas classes de sensibilidade. Não tem sentido não haver uma classe 

de sensibilidade visual muito elevada e haver um claro excesso de situações onde de classe “Elevada”. 

A tabela apresentada é, claramente, enviesadora de resultados e não poderá ser aceite. Todas as 

classes deverão ser quantificadas em unidade de “ha” e de “%” da Área de Estudo a par da realização 

de uma descrição/caracterização da Área de Estudo com base na leitura dos valores e na distribuição 

espacial das classes consideradas, assim como se distribuem as componentes do Projeto sobres as 

classes. 

 

Identificação, Caracterização, Previsão, Avaliação e Classificação de Impactes 

Identificação de Impactes 

A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes estruturais/funcionais e visuais. As 

diversas componentes e áreas do Projeto devem ser objeto de avaliação individualizada ainda que 

possa/deva existir uma apreciação de conjunto. Deve ser contemplada, como regra, uma análise crítica 

das características visuais – qualidade arquitetónica, forma, expressão vertical ou altura, expressão 

longitudinal, volume, materiais, cor, etc. – intrínsecas das componentes do Projeto segundo uma 

perspetiva da Paisagem.  

 

Impactes Estruturais/Funcionais 

Ao nível dos impactes de natureza Estrutural/Funcional a abordagem é incipiente no documento 

apresentado, pelo que, apenas importa referir que deverá ser realizada uma identificação e 

descrição/caracterização das situações que determinarão ou induzirão este tipo de impactes.  

São entendidos como impactes estruturais e funcionais, alterações de cursos de linhas de água, 

desmatações, desflorestação, alterações de morfologia (aterros e escavação). Cada componente do 

Projeto deve ser caracterizada, avaliada e classificada individualmente em relação à natureza destes 

impactes. Ou seja, para cada componente do Projeto deverá ser caracterizada, avaliada e classificada, 

de forma individual e em separado a desmatação, a desflorestação e a alteração da morfologia natural. 

Para além da habitual abordagem de ponderação e classificação de impactes, acima referida, a mesma 

deverá, complementarmente, traduzir-se de forma gráfica em cartografia. Este procedimento visa, 
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uma identificação fácil, imediata, hierarquizada e legível da relevância das afetações com vista também 

à Consulta Pública. A referida representação deve considerar/refletir as seguintes orientações: 

i. Apresentação de cartografia em separado por tipo de impacte e componente do 

Projeto onde conste uma representação gráfica, por classes de significância – Baixa, 

Média e Elevada –, através de cor, as áreas associadas aos impactes unicamente ao 

nível estrutural – Desmatação, Desflorestação, Alteração da Morfologia Natural do 

Terreno. 

ii. A cada área identificada na cartografia, por cor, deverá corresponder na legenda a 

respetiva classe de significância e, eventualmente, a de magnitude. 

iii. Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, 

Capacidade de Absorção e Sensibilidade, nem uma análise dos impactes visuais 

negativos projetados pelas diversas ocorrências do Projeto 

 

Impactes Visuais 

Ao nível dos impactes visuais negativos a informação apresentada está centrada na geração de bacias 

visuais a partir dos recetores sensíveis, sobretudo, enquanto Observadores Permanentes, que, no 

entanto, não foram identificados (Página 125). Em relação a este aspeto, a abordagem é correta, 

devendo, inclusivamente, serem selecionados todos os pontos de observação pertinentes, no sentido 

de demonstrar sempre que, a partir dos quais há visibilidade potencial sobre o Projeto, ou não. A 

demonstração de não visibilidade é igualmente importante no contexto da avaliação da Consulta 

Pública. Neste âmbito, também os pontos de observação temporários, como miradouros, ou locais de 

ocorrências patrimoniais, devem, igualmente, ser contemplados na análise através da elaboração de 

bacias visuais para cada um dos referidos pontos/locais. 

Em relação à geração das bacias visuais das componentes do Projeto – áreas e/ou elementos (pontos 

ou linhas) – a informação apresentada é, incompreensivelmente, quase inexistente e não é inequívoca. 

A elaboração das bacias visuais das componentes do Projeto, pelo menos das mais relevantes em área 

ou dimensões – volume e/ou altura – permite determinar qual a área da Área de Estudo que será 

contaminada visualmente, sobretudo, no que se refere à afetação da integridade visual das áreas das 

classes de Qualidade Visual mais elevadas. O objetivo desta avaliação é determinar, para cada 

componente ou área do Projeto, a expressão do seu impacte visual sobre todo o território que constitui 

a Área de Estudo, que venha a ser definida. A mesma, recorre à cartografia que permite a visualização 

e atesta, na situação mais desfavorável (sem considerar a ocupação do solo natural ou edificada) a 

expressão do impacte visual potencial sobre a Área de Estudo.  

Complementarmente, poderá sempre recorrer-se à apresentação de registos fotográficos, simulações 

sobre fotografia, elaboração de perfis ou cortes do terreno, modelos 3D, etc, se for também esse o 

entendimento do Proponente/Consultora. 

A metodologia pressupõe que seja feita uma análise crítica, quantitativa e qualitativa, dos resultados 

que venham a ser obtidos e expressos graficamente na cartografia. Assim, devem ser quantificados o 

número de observadores potenciais e as povoações, assim como as áreas definidas pelas classes de 

qualidade visual, sendo este um critério básico, dada a afetação da integridade visual das áreas das 

classes de Qualidade Visual mais elevadas. 

Para cada componente do Projeto deverá ser realizada uma bacia visual à cota mais desfavorável do 

mesmo. No caso de a componente ser uma área/superfície, a respetiva bacia visual deverá considerar 
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uma malha de pontos que represente essa superfície topográfica (variação de cotas altimétricas) de 

forma integral. Ou seja, em cada ponto a respetiva cota será a cota altimétrica do local acrescida de 

uma altura que seja a da própria componente ou a de uma cota mínima que permita gerar de forma 

correta, em termos informáticos, a bacia visual de cada ponto em causa.  

Para cada ponto será gerada uma bacia visual e a bacia visual integral dessa área será o total ou o 

somatório das áreas das bacias visuais individuais. No caso de se tratar de um elemento linear, a 

distribuição de pontos deverá ser ao longo de toda a sua extensão, espaçados de acordo com uma 

métrica adequada ao propósito, devendo os pontos assumir a cota da infraestrutura, quando à 

superfície e acima do solo. 

 

Carta de Impactes Cumulativos 

É feita uma referência muito generalista e pouco consequente aos Impactes Cumulativos, mas não é 

referido como os mesmos serão abordados. Nestes termos, refere-se apenas que a sua elaboração 

pressupõe a simples representação gráfica dos Projetos de igual e diferente tipologia existentes ou 

previstos, que apenas se localizem ou atravessem a Área de Estudo, como áreas industriais, espaços 

canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas. Não pressupõe assim, a 

elaboração de bacias visuais, podendo, no entanto, serem também apresentadas, 

complementarmente e se algum Projeto existente ou previsto o justificar. 

 

Identificação dos Impactes Residuais 

O expresso no documento apresentado configura-se adequado (página 126). Apenas se salienta que 

deverão ser claramente identificadas – descritas, caracterizadas e avaliadas - as componentes do 

Projeto e as situações não passíveis de aplicação de medidas de minimização e as que, após a sua 

aplicação, representem ainda impactes que possam ser percecionados visualmente e de forma 

negativa. 

 

Avaliação e Classificação de Impactes 

No que se refere à avaliação e, sobretudo, à classificação, salienta-se que cada componente do Projeto 

deve ser avaliada individualmente, relativamente aos impactes estruturais, funcionais, visuais e 

residuais que lhes possam estar associados. Devem ser classificados, para cada fase, de acordo com 

todos os parâmetros que constam da legislação (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua 

atual redação), nomeadamente no que respeita à sua Magnitude e Significância.  

 

Medidas de Minimização: 

No capítulo das medidas de minimização que consta na página 127 a exposição é vaga e traduz um 

conjunto de generalidades. Há uma referência ao Plano de Recuperação Paisagística (PRP), mas sem 

que tenha sido dado qualquer desenvolvimento e há também referência a uma eventual aplicação de 

cortinas arbóreo-arbustivas, não tendo sido referido qualquer detalhe quanto à sua localização, 

composição e estrutura em termos de espécies. 

Neste contexto, salienta-se que o PRP, embora muito vago, aparenta estar apenas orientado para a 

recuperação das áreas afetadas, sobretudo, para a Fase de Desativação e Encerramento. Ou seja, ainda 
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que o PRP seja necessário para a recuperação de áreas, o mesmo não constitui, nem pode constituir 

resposta única e suficiente, para a minimização de impactes estruturais e visuais. 

Este tipo de planos e medidas, quase sempre muito vagas e gerais, revelam um vazio e uma repetição 

de soluções de remedeio. Carecem de criatividade e de soluções alternativas. As medidas de 

minimização devem, assim, ter uma componente criativa e devem ser entendidas, sobretudo, para a 

Fase de Conceção do Projeto/Fase de Instalação das Estruturas e Infraestruturas à Superfície. 

Na Fase de Conceção do Projeto ou na Fase de Instalação das Componentes do Projeto à Superfície 

deve avaliar-se também por critérios associados à paisagem, a localização preferencial das diversas 

componentes do Projeto previstas para a superfície e, inclusive, definir alturas do edificado 

determinando, eventualmente, mais do que uma localização, ou seja, a divisão por mais de uma área. 

Esta análise da definição da localização individual de cada componente deve ter em clara consideração 

a cartografia temática da Paisagem, em particular, a Carta de Capacidade de Absorção Visual e as 

diversas Bacias Visuais do Projeto e dos Observadores. 

Ao nível das bacias visuais das componentes poderá ser necessário realizar um processo iterativo até 

aferir a melhor localização, ou a localização menos desfavorável, em termos de exposição, em função 

das características visuais das componentes do Projeto em causa. A não utilização desta cartografia 

torna redutora qualquer abordagem ao nível da Paisagem. 

 

As Medidas de Minimização, de carácter passivo e ativo, com base no processo atrás referido, devem 

ter várias linhas de atuação: 

1. A localização das componentes deve atender à menor exposição visual a observadores. 

2. Definição/redefinição das características visuais das componentes – volumes e alturas. 

3. Planeamento e definição de corredores de circulação à superfície a níveis de afetação mínima 

de área.  

4. Definição de tipo de pavimentos que evitem a formação de poeiras. 

5. Preservação da vegetação existente, sobretudo do género Quercus, revelando-se necessário, 

proceder a um levantamento georeferenciado e caracterização – porte, altura, dimensão de 

copa, Dap/Pap, estado fitossanitário, valor patrimonial, potencial para transplante, abate ou 

não - de modo a poder acomodar as componentes do Projeto às existências em causa. 

6. Proposta de cortinas arbóreo-arbustivas a implementar nas situações que o exijam. 

7. Planeamento do espaço exterior e elaboração de Projeto de arquitetura paisagista. 

8. Outras medidas pertinentes, entre outras, de controlo do ambiente sonoro e qualidade 

acústica da Paisagem. 

 

Plano de Integração Paisagística 

No que se refere, propriamente, à Integração Paisagística, a PDA não a contempla, pelo que se 

considera não haver matéria para pronúncia, por falta de uma proposta concreta, com todos os 

elementos necessários, incluindo cartografia. 

Relativamente à integração paisagística expõem-se algumas orientações que devem ser seguidas na 

elaboração, numa primeira fase, de uma proposta de Plano de Integração Paisagística (PIP): 
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1. O Plano deve apresentado como documento autónomo, composto pelas adequadas e 

necessárias peças escritas e desenhadas. Nas peças escritas devem constar: Memória 

Descritiva; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades e Plano de Manutenção e respetivo 

cronograma temporal. Nas peças desenhadas devem constar: Plano Geral; Plano de 

Modelação Final; Plano de Sementeira; Plano de Plantação; Cortes e Perfis assim como 

qualquer outra peça necessária à exposição da proposta ao nível da pormenorização. 

2. O plano deve ser elaborado por uma equipa multi/trans/interdisciplinar das áreas da 

arquitetura paisagista, fitossociologia, biologia, florestal, engenharia natural entre outras 

pertinentes. Os autores/projetistas devem estar reconhecidos em todos as peças escritas e 

desenhadas. 

3. Definição das áreas de vegetação existente a preservar e áreas em regeneração natural. 

4. A proposta não deve obedecer a uma lógica de homogeneidade. Deve aproveitar o potencial 

da diversidade natural local, devendo traduzir-se em diferentes abordagens ao nível das 

espécies a propor para os diferentes locais com base em critérios como a: exposição solar 

(sombra/luz); linhas de água ou de escorrência preferencial; criação de situações de 

bosque/orla/clareira; natureza do solo; morfologia do terreno e disponibilidade hídrica em 

presença. 

5. O elenco de espécies deve ser integralmente autóctone, em respeito pela estrutura e 

composição fitossociológica respetiva, ao nível da associação e de espécies companheiras. A 

designação das espécies deve ser identificada ao rigor da Subespécie. 

6. Maior representatividade das espécies autóctones que tenham maior capacidade de fixação 

de carbono, no âmbito das alterações climáticas. 

7. A aplicação da vegetação deverá considerar, inequivocamente, as condições edafoclimáticas 

potenciais em presença – gradiente de humidade, solos, exposição solar e outras. 

8. Os exemplares a plantar deverão apresentar diferentes dimensões consoante a sua localização 

e o efeito pretendido. As dimensões deverão ser discriminadas – altura, dap/pap. 

 

4.14 Análise de Risco 

A identificação de riscos ambientais está omissa sendo apenas referido que “deve ainda ter-se em 

consideração o enquadramento de identificação de riscos associados a situações extremas ou de 

acidente, nomeadamente pela rotura do reservatório.” 

Torna-se necessário definir o âmbito da análise e metodologia a adotar para a avaliação deste fator.  

Devem assim ser avaliados os riscos inerentes às características e funcionamento do projeto. O EIA 

deve incluir a apresentação de cenários de descargas de emergência do reservatório ou de rotura, 

total ou parcial, avaliados em termos risco (probabilidades e áreas afetadas) para as populações e 

para o ambiente em geral. Deverá ser ainda tida em conta a informação elencada pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil apresentada no ponto seguinte deste Parecer. 
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5. PARECERES EXTERNOS 

No âmbito deste procedimento foram solicitados pareceres externos às Câmaras Municipais de Vila 

Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), 

à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) – Recursos Geológicos, à REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), à IP – Infraestruturas de Portugal, 

à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à Autoridade Nacional da Aviação Civil 

(ANAC), à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), ao Estado Maior da Força Aérea (EMFA), 

às Águas do Norte (ADNorte) e à Direção Geral do Território (DGT) tendo sido recebidos os pareceres 

que a seguir se sintetizam. 

Autoridade Nacional de Comunicações 

A ANACOM informa não existirem condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área do 

projeto. 

Autoridade Nacional da Aviação Civil  

Considera-se que apenas as linhas elétricas de ligação à linha de circuito duplo do Alto Tâmega-

Gouvães, já existente, poderão ter impacte a nível das operações da aviação civil. Assim, deverá ser 

tido em consideração a Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, (CIA 10/03 - 

Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação), que define no seu ponto 3.1 

as condições em que qualquer construção, equipamento, instalação, ou similar, é considerado 

obstáculo à navegação aérea. Caso se verifique alguma das condições aí definidas, deverá ser aplicada 

balizagem aeronáutica. 

Direção-Geral de Energia e Geologia (Recursos Geológicos)  

Esta entidade informa que a área afeta à pretensão aparenta não interferir com áreas de depósitos 

minerais com direitos requeridos ou atribuídos. Identificaram, no entanto, uma área potencial da 

competência do LNEG, recomendando a sua consulta. 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

A pronúncia do IMT reporta-se às infraestruturas rodoviárias e a articulação com o Plano Rodoviário 

Nacional, e sobre as infraestruturas ferroviárias. 

Assim, e embora a área abrangida pelo projeto aparentemente não colidir, diretamente, com nenhuma 

estrada da Rede Rodoviária Nacional, estrada regional e/ou estrada desclassificada ainda sob 

jurisdição da Infraestruturas de Portugal, SA, bem como com qualquer infraestrutura ferroviária, 

deverão no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental ser: 

 Identificadas e caracterizadas todas as vias de comunicação existentes e eventualmente 

previstas na área abrangida pelo estudo e sua envolvente; 

 Identificada e caracterizada a rede viária que permite o acesso ao projeto, assim como 

identificado o efeito sobre essa rede em consequência do eventual acréscimo do tráfego 

médio diário segundo a sua tipologia (ligeiros e pesados), durante as fases de construção e de 

exploração. 

Importa também referir que, caso exista alguma interferência, as zonas de servidão “non aedificandi” 

das estradas da Rede Rodoviária Nacional, das estradas regionais e das estradas desclassificadas ainda 

sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., são as estabelecidas no artigo 32.º do Estatuto das 

Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei nº 34/2015, de 27 de abril. 
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Mais se refere que a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), na sua qualidade de Administração 

Rodoviária, tem competência para autorizar obras de diversas naturezas em zona de servidão “non 

aedificandi”, ao abrigo do EERRN (designadamente n.°2 do artigo 58.º), pelo que deverá ser 

consultada. 

Acresce que a realização de obras ou atividades na área abrangida pelos bens do domínio público 

rodoviário do Estado que interfiram com o solo, subsolo ou espaço aéreo da zona da estrada 

(atravessamentos de linhas da rede elétrica, por exemplo) fica sujeita a licenciamento pela 

Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Infraestruturas de Portugal 

A IP informa que a área do projeto encontra-se fora da zona de respeito definida na alínea vv)1 do 

artigo 3º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, não sendo também abrangido 

qualquer troço de via férrea sob jurisdição da IP. 

Alerta-se no entanto para a necessidade de, no âmbito do AIA, ser avaliado o eventual impacto na rede 

viária mais próxima, designadamente nas EN206, A7, EN2, A24 ou outras, e que vier a ser utilizada 

pelos vários circuitos de transporte, quer em fase de exploração quer em fase de obra, devendo a 

projeto estudar o impacto que o acréscimo de solicitação de tráfego e respetiva carga terá, 

designadamente no nível de serviço e, em particular, na forma como este acréscimo de carga irá 

influenciar o atual estado do pavimento e determinará as suas eventuais necessidades de reforço. 

No que diz respeito à eventual instalação de linhas aéreas de transporte de energia, e apoios para as 

mesmas, em atravessamentos de vias sob jurisdição da IP, as mesmas estão sujeitas a licenciamento 

nos termos do nº 1 dos artigos 42º e 56º do mesmo estatuto, e Decreto-Lei nº 276/2003, ou caso as 

mesmas ocupem apenas a zona de servidão “non aedificandi”, estarão sujeitos a autorização, nos 

termos da alínea a) do nº 2 do artigo 42º e nas condições do artigo 58º. Em ambos os casos, será 

necessário elaborar projeto de execução, devendo a entidade gestora das infraestruturas a instalar em 

domínio público, solicitar o respetivo licenciamento à IP, situação que deverá ser salvaguardada no 

EIA. 

Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S. (REN) 

A REN salienta que é seu entendimento constituir a produção e potência associadas ao AH Minhéu, 

ainda que por reforço do Sistema Electroprodutor do Tâmega, um centro electroprodutor adicional e 

autónomo do ponto de vista do seu acesso à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). 

O acesso à RESP e a integração da produção de centros electroprodutores com a potência de ligação 

como a do pretendido centro electroprodutor agora em causa requerem previamente a atribuição de 

um título de reserva de capacidade de injeção na RESP e a definição da solução da sua ligação à rede, 

no caso a RNT. Nesse sentido, releva-se, conforme o promotor refere, o facto de não se encontrar 

definida a solução de ligação à RESP, incluindo a identificação da subestação e do nível de tensão 

associados ao ponto de interligação, nem efetuados ou em desenvolvimento os estudos necessários à 

avaliação da capacidade de receção da RESP para a integração da produção daquele pretendido 

aproveitamento hidroelétrico. 

Nestes termos, com a indefinição dos elementos mencionados supra, a REN não está em condições de 

emitir o parecer requerido na sua completude, em particular no que às questões relevantes para o 

                                                           
1 «Zona de respeito» a faixa de terreno com a largura de 150 m para cada lado e para além do limite externo da zona de servidão non 

aedificandi, na qual é avaliada a influência que as atividades marginais à estrada podem ter na segurança da circulação, na garantia da 
fluidez do tráfego que nela circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua envolvente. 
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Sistema Elétrico Nacional e para a RNT diz respeito, remetendo-se o mesmo para momento e etapas 

posteriores, assim fiquem clarificados os pressupostos aludidos. 

Relativamente às infraestruturas da RNTG e RNT, atuais ou previstas em sede de planeamento, 

nomeadamente nos respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, 

os quais foram objeto de Avaliação Ambiental Estratégica, informa-se, nesta fase dos estudos do AH 

Minhéu, o seguinte: 

 não se prevê a ocorrência de eventuais conflitos com infraestruturas da RNTGN na área de 

implantação do projeto em apreciação; 

 tendo presente a necessária observação das condicionantes e pressupostos mencionados 

supra, sem prejuízo da compatibilização com outras infraestruturas de muito alta tensão a 

integrar a RNT e cujo estabelecimento se vier a mostrar necessário para a integração da 

produção do AH Minhéu, será sempre necessário assegurar a compatibilidade do AH Minhéu 

com a linha de muito alta tensão entre o centro electroprodutor do Alto Tâmega e o posto de 

corte de Gouvães, nomeadamente no que concerne às condutas hidráulicas entre a tomada 

de água situada na albufeira da barragem do Alto Tâmega e os reservatórios do AH Minhéu, 

salvaguarda que se refere para memória e cuja avaliação só poderá ser realizada com 

elementos de projeto técnico com maior detalhe dos que agora são disponibilizados. 

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 

A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar informa que somente se pronunciará em sede de AIA, 

uma vez que apenas nessa fase serão analisadas e avaliadas as alternativas nas diversas componentes, 

especificamente os impactes ambientais no território. 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

A ANEPC considera que a implementação de um projeto desta natureza constitui-se, necessariamente, 

como um importante fator dinamizador para o incremento dos níveis de vulnerabilidade local já 

existentes, pelo surgimento de novos elementos expostos, que aumentarão de forma muito 

significativa o grau de risco associado. 

Neste sentido, deverá incluir-se no EIA um capítulo dedicado ao descritor "Análise de Riscos", no qual 

seja efetuada uma avaliação de risco (natural e tecnológico) e uma avaliação da significância dos 

impactes (para as diferentes fases do projeto), incluindo nessa avaliação não só os riscos do projeto 

para o ambiente, mas também os riscos do ambiente sobre o projeto, avaliando-se a sua 

vulnerabilidade e resiliência perante situações de ocorrência de acidentes graves e de catástrofes e os 

efeitos daí decorrentes. 

Complementarmente, considera-se que, numa ótica de salvaguarda de pessoas e bens, devam ser 

acautelados os seguintes aspetos: 

 Disponibilizar informação detalhada sobre o projeto aos Serviços Municipais de Proteção Civil 

e Gabinetes Técnicos Florestais de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar, dependentes das 

respetivas Câmaras Municipais, no sentido de estes procederem a uma análise mais detalhada 

dos riscos e / ou condicionantes locais, capazes de serem afetadas pela implantação do 

projeto, bem como dos riscos identificados na área de estudo que, pelo surgimento de novos 

elementos expostos, possam contribuir par o aumento dos níveis de vulnerabilidade local. 

 Na fase de construção e de exploração, deverão igualmente ser informadas do projeto as 

entidades acima referidas, designadamente quanto às ações que serão levadas a cabo e 

respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, 
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bem como para ponderar a eventual necessidade de atualização dos correspondentes Planos 

Municipais de Emergência de Proteção Civil e Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. 

 Como medida preventiva de situações hidrológicas extremas, na fase de construção, garantir 

que o movimento de terras não comprometa a livre circulação das águas, bem como minimizar 

as situações de estrangulamento de linhas de água de regime torrencial, ou com reduzida 

capacidade de vazão. 

 Sinalizar, devidamente, o perímetro de intervenção para a construção do reservatório, de 

forma a impedir o acesso de pessoas estranhas às obras. 

 Prever a elaboração de um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou 

outras situações de emergência, durante a fase de construção, onde contemple, entre outras 

informações, os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável, de forma a minimizar 

os potenciais efeitos. 

 Durante a fase de construção, deverão ser implementadas medidas de redução do risco de 

incêndio, nomeadamente quanto à manobra de viaturas, ao manuseamento de determinados 

equipamentos, à remoção e transporte de resíduos decorrentes de operações de desmatação 

e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais 

sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou 

alimentar a deflagração de incêndios e potenciar outros perigos). 

 Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de 

construção como de exploração. 

 Atendendo a que a reserva hídrica a gerar pelo futuro reservatório poderá ser utilizada como 

ponto de água de apoio aos meios aéreos de combate a incêndios rurais, consagrar a 

importância de não virem a existir equipamentos implantados que, pela sua localização, 

possam obstar ao fácil acesso a helicópteros e, se aplicável, a aviões anfíbios. 

 Efetuar referência ao facto de o projeto estar, ou não, abrangido pelo Regulamento de 

Segurança de Barragens (RSB), devendo, caso o esteja, serem abordados os requisitos de 

segurança que, consequentemente serão necessários adotar. 

Especificamente em relação à Central Hidráulica para produção de energia, entende-se que: 

 Quanto aos edifícios de apoio à Central, deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime jurídico de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios). De igual modo, sendo expectável que os mesmos não se enquadrem 

em aglomerados rurais, deverá ser assegurado, caso aplicável, o cumprimento das normas 

relativas à edificação em solo rústico previstas no Sistema de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais. 

 Durante a fase de exploração deverá assegurar-se a limpeza do material combustível na 

envolvente da Central, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra 

incêndios, no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

Por sua vez, no que diz respeito à infraestrutura de transporte de energia associada à referida Central, 

considera-se que: 

 Deverão ser cumpridas rigorosamente as disposições constantes na Circular de Informação 

Aeronáutica n° 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil, no que 

concerne às "Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea". 

 Deverá ser efetuada consulta à Guarda Nacional Republicana, para avaliar o eventual  

 impacto na visibilidade dos postos pertencentes à Rede Nacional de Postos de Vigia. 
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 Deverá ser realizada consulta à entidade gestora da rede SIRESP, para avaliar a possibilidade 

de a linha causar interferências naquele sistema de comunicações. 

 Deverá evitar-se a implantação destas infraestruturas em áreas geologicamente instáveis ou 

sujeitas a movimentos de vertentes. 

 Deverá evitar-se que o traçado final da linha se localize em leito de cheia, de modo a garantir 

a sua integridade estrutural e funcional em caso de cheia. 

 Deverá, igualmente, minimizar-se a sobrepassagem de povoamentos florestais, de modo a que 

as infraestruturas de transporte de energia não venham a contribuir para o aumento do risco 

de incêndio rural na área em estudo. Neste contexto, deverão ser cumpridos os requisitos 

legais de distanciamento destas infraestruturas ao solo e a arquiteturas existentes. 

 Deverá ser assegurada pela entidade responsável pela exploração da linha, a gestão do 

combustível numa faixa envolvente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores, no 

âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 
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6. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

A Participação Pública em AIA consiste numa “formalidade essencial do procedimento de AIA que 

assegura a intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública”, 

conforme disposto na alínea m) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 

atual redação.  

Uma vez que não foi solicitada a realização de Consulta Pública, o Estudo de Impacte Ambiental a 

apresentar deverá contemplar uma auscultação de entidades e cidadãos interessados, nomeadamente 

os Municípios de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena e respetivas Juntas de Freguesia cujo território 

seja interferido pelo aproveitamento hidroelétrico e/ou pelas ligação à Rede Elétrica de Serviço 

Público. Deverá, ainda, ser descrita a metodologia adotada, os resultados e a forma como foram 

contempladas e analisadas as questões colocadas nessa auscultação. 

Para uma eficiente participação dos cidadãos é indispensável o acesso a uma informação tão completa 

quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possa atingir os objetivos dessa 

participação. Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à AIA e que este 

procedimento inclui obrigatoriamente um período de Consulta Pública, no qual este documento é 

disponibilizado a entidades e cidadãos interessados, o EIA tem de apresentar a informação de forma 

sistematizada, organizada e suficientemente completa para que possa servir o seu objetivo. 

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em linguagem 

não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo alargado de 

interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial na Participação Pública em processos de 

AIA. Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam os relatórios dos EIA, é 

fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e dimensão 

reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido. 

Na elaboração do RNT deverão ser seguidos os requisitos estabelecidos nos “Critérios de boa prática 

para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” APAI/APA, 

2008 (disponível para consulta no sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., em 

http://www.apambiente.pt). 
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7. CONCLUSÃO 

Um dos principais objetivos do procedimento de Definição do Âmbito previsto no Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, com a redação atual, é o planeamento antecipado do EIA, de acordo com o 

estabelecido no anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Para que tal seja efetivo, a PDA 

deve ser elaborada com o rigor necessário ao caso concreto, de forma a permitir uma pronúncia eficaz 

da Comissão de Avaliação, tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do 

projeto. No presente caso, verifica-se que a PDA foi elaborada em conformidade com a estrutura 

indicada no Anexo III à Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, relativamente às normas técnicas 

para a elaboração da PDA. 

Na Proposta de Definição de âmbito existem elementos relevantes do projeto que não se encontram 

ainda caraterizados, impossibilitando o conhecimento e compreensão global do projeto com o detalhe 

suficiente para balizar os aspetos a ter em conta na elaboração do EIA. Assim, este terá de integrar, 

descrever e avaliar todas as estruturas que fazem parte do aproveitamento hidroelétrico, inclusive a 

ligação à rede de transporte de energia que, nesta fase, ainda se encontra por definir. A concretização 

destas infraestruturas pode vir a suscitar outras questões e vertentes de análise ainda não 

identificadas quer na PDA, quer no presente parecer da CA, com as consequentes repercussões em 

termos metodológicos para o desenvolvimento do EIA. Destaca-se o facto das linhas e respetivos 

apoios serem suscetíveis de gerar impactes em diversos fatores como os Sistemas Ecológicos, Uso do 

Solo e Socioeconomia, entre outros. 

Salienta-se ainda o facto do fator Vibrações não ter sido identificado como fator a incluir no projeto, 

nem se apresentar propostas para a realização de uma Análise de Riscos, que contemple os efeitos 

decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidentes graves ou de catástrofes. 

Da análise desenvolvida pela CA verificam-se também lacunas na proposta apresentada, as quais se 

encontram devidamente identificadas ao longo do presente parecer. Neste contexto, destacam-se os 

fatores Sistemas Ecológicos, Ambiente Sonoro, Alterações Climáticas, Socioeconomia, Ordenamento 

do Território, para os quais a informação apresentada, metodologia proposta, revelam-se 

insuficientes. 

Evidencia-se ainda que a produção e potência associadas ao Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu, 

ainda que por reforço do Sistema Electroprodutor do Tâmega, corresponde a um centro 

electroprodutor adicional e autónomo do ponto de vista do licenciamento dos recursos hídricos e de 

acesso à Rede Elétrica de Serviço Público. Não estando o mesmo enquadrado na concessão do SET, 

não será abrangido pela declaração de utilidade pública e respetivo processo de expropriações deste 

sistema. 

Face ao exposto, considera-se que a informação apresentada não permite uma deliberação eficaz 

sobre a PDA. Na elaboração do futuro EIA deve ser dado cumprimento ao proposto na PDA, com as 

alterações especificadas, bem como às orientações desenvolvidas ao longo do presente parecer, sem 

prejuízo de outras questões que possam surgir em função das componentes do projeto ainda a 

desenvolver. 

Pela Comissão de Avaliação 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Pareceres Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Dr. Nuno Lacasta 

Presidente do Conselho Diretivo da 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Alfragide 

2610-124 Amadora 

geral@apambiente.pt 

 

N/Ref.ª: DIN|DIA- 2022/1573 Data: 05AGO2022 

V/Ref.ª: Ofício n.º S047616-202207-DAIA.DAP, de 28/07/2022   

 

ASSUNTO: Processo de Definição de âmbito n.º 224 

 Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu 

 Solicitação de emissão de parecer específico  

 Proponente: IBERDROLA GENERACIÓN, SAU. 

Dando resposta à solicitação relativa ao assunto em título, informa-se que a área em 

estudo não se encontra abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de 

proteção de infraestrutura aeronáutica civil. 

Face ao tipo de projeto, considera-se que apenas as linhas elétricas de ligação à linha 

de circuito duplo do Alto Tâmega-Gouvães, já existente, poderão ter impacte a nível 

das operações da aviação civil. Assim, deverá ser tido em consideração a Circular de 

Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, (CIA 10/03 - Limitações em altura e 

balizagem de obstáculos artificiais à navegação), que define no seu ponto 3.1 as 

condições em que qualquer construção, equipamento, instalação, ou similar, é 

considerado obstáculo à navegação aérea. Caso se verifique alguma das condições aí 

definidas, deverá ser aplicada balizagem aeronáutica. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 

 

 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2052/2022 

Diário da República, 2.ª série, N.º 33, de 16 de fevereiro de 2022) 

PR 
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Assunto:  PDA n.º 224: “Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu”. Parecer específico 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo ofício S047616-202207-DAIA.DAP de 28 julho pp, cujo teor registámos e 

mereceu a nossa melhor atenção, as concessionárias das atividades de transporte de gás através da Rede Nacional 

de Transporte de Gás (“RNTG”) e de transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de 

Eletricidade (“RNT”), respetivamente, REN – Gasodutos, S.A. e REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., com a presente 

missiva pretendem compilar as informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de 

servidão da RNTG e RNT e eventuais interferências com estas infraestruturas na Área de Estudo do projeto agora em 

Consulta Pública, considerados os pressupostos e princípios expostos de seguida. 

O projeto “Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu (“AH Minhéu”), conforme designação apresentada pelo seu 

promotor na proposta de definição de âmbito (“PDA”) em apreciação, pretende materializar um centro 

electroprodutor com conversão de energia a partir de fonte renovável, através de geradores hídricos reversíveis e 

com acesso à rede elétrica de serviço público (“RESP”) para injeção nesta da eletricidade produzida no próprio AH 

Minhéu. Refira-se que o entendimento subjacente ao qual é emitido o presente parecer é o de que a produção e 

potência associadas ao AH Minhéu, ainda que por reforço do Sistema Electroprodutor do Tâmega, mencionado na 

PDA, constitui, a final, do ponto de vista da RNT um centro electroprodutor adicional e autónomo do ponto de vista 

do seu acesso à RESP. 

O acesso à RESP e a integração da produção de centros electroprodutores com a potência de ligação como a do 

pretendido centro electroprodutor agora em causa requerem previamente, sem prejuízo dos demais instrumentos de 

controlo prévio, a atribuição de um título de reserva de capacidade de injeção na RESP e a definição da solução da 

sua ligação à rede, no caso a RNT. Nesse sentido, releva-se, conforme o promotor refere, o facto de não se encontrar 

definida a solução de ligação à RESP, incluindo a identificação da subestação e do nível de tensão associados ao ponto 

de interligação, nem efetuados ou em desenvolvimento os estudos necessários à avaliação da capacidade de receção 

da RESP para a integração da produção daquele pretendido aproveitamento hidroelétrico. 

À 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9A 
ZAMBUJAL 
Apartado 7585 
2611-865 Amadora 
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Os pressupostos expostos no parágrafo anterior requerem necessariamente o devido enquadramento normativo da 

modalidade de acesso à rede do caso em apreciação, em conformidade com as disposições do Decreto-Lei n.º 

15/2022, de 14 de janeiro, a qual, à data do presente parecer, não é do conhecimento do operador da rede de 

transporte de eletricidade, o que condiciona o alcance do parecer requerido e a realização dos estudos subjacentes 

aos mencionados pressupostos. 

Nestes termos, com a indefinição dos elementos mencionados supra, a REN não está em condições de emitir o parecer 

requerido na sua completude, em particular no que às questões relevantes para o Sistema Elétrico Nacional e para a 

RNT diz respeito, remetendo-se o mesmo para momento e etapas posteriores, assim fiquem clarificados os 

pressupostos aludidos. 

Relativamente às infraestruturas da RNTG e RNT, atuais ou previstas em sede de planeamento, nomeadamente nos 

respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, os quais foram objeto de Avaliação 

Ambiental Estratégica, informa-se, nesta fase dos estudos do AH Minhéu, o seguinte: 

 não se prevê a ocorrência de eventuais conflitos com infraestruturas da RNTGN na área de implantação do 

projeto em apreciação; 

 tendo presente a necessária observação das condicionantes e pressupostos mencionados supra, sem prejuízo 

da compatibilização com outras infraestruturas de muito alta tensão a integrar a RNT e cujo estabelecimento 

se vier a mostrar necessário para a integração da produção do AH Minhéu, será sempre necessário assegurar 

a compatibilidade do AH Minhéu com a linha de muito alta tensão entre o centro electroprodutor do Alto 

Tâmega e o posto de corte de Gouvães, nomeadamente no que concerne às condutas hidráulicas entre a 

tomada de água situada na albufeira da barragem do Alto Tâmega e os reservatórios do AH Minhéu, 

salvaguarda que se refere para memória e cuja avaliação só poderá ser realizada com elementos de projeto 

técnico com maior detalhe dos que agora são disponibilizados. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
 
 
 

    Francisco Parada 

Engenharia e Inovação 
Qualidade, Ambiente, Segurança e Desempenho 
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Assunto: Processo de Definição de Âmbito n.º 224 
Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu 
Solicitação de emissão de parecer específico  

 

  

Estando a decorrer o processo de Definição de Âmbito (PDA) relativo ao projeto “Aproveitamento 

Hidroelétrico de Minhéu”, a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) solicita a emissão do 

parecer específico deste Instituto, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 12º, do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro. 

Embora não sendo este Instituto uma Entidade com responsabilidades Ambientais Específicas 

(ERAE), foi considerada uma entidade relevante pela APA. 

Tendo em consideração os elementos disponibilizados, haverá a referir que, neste contexto, o 

parecer a emitir pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, IP) incide sobre matérias 

relativas a questões concretas sobre as infraestruturas rodoviárias e a articulação com o Plano 

Rodoviário Nacional, e sobre as infraestruturas ferroviárias. 

Assim, e embora a área abrangida pelo projeto aparentemente não colidir, diretamente, com 

nenhuma estrada da Rede Rodoviária Nacional, estrada regional e/ou estrada desclassificada ainda 

sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, SA, bem como com qualquer infraestrutura ferroviária, 

deverão no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental ser:  

 Identificadas e caracterizadas todas a vias de comunicação existentes e eventualmente 

previstas na área abrangida pelo estudo e sua envolvente; 

 

 identificada e caracterizada a rede viária que permite o acesso ao projeto, assim como 

identificado o efeito sobre essa rede em consequência do eventual acréscimo do tráfego 

médio diário segundo a sua tipologia (ligeiros e pesados), durante as fases de construção e 

de exploração. 

Exma. Senhora 

Eng.ª Maria do Carmo Figueira 

Diretora do Departamento de Avaliação 

Ambiental 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, n.º 9/9A 

Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

Enviado exclusivamente em formato 
eletrónico para: 

geral@apambiente.pt 
c/c 

isabel.c.silva@apambiente.pt 
margarida.grossinho@apambiente.pt 

 
 
 

 

mailto:geral@apambiente.pt
mailto:isabel.c.silva@apambiente.pt
mailto:margarida.grossinho@apambiente.pt
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Importa também referir que, caso exista alguma interferência, as zonas de servidão “non aedificandi” 

das estradas da Rede Rodoviária Nacional, das estradas regionais e das estradas desclassificadas 

ainda sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., são as estabelecidas no artigo 32.º do 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei nº 34/2015, de 27 

de abril. 

Mais se refere que a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), na sua qualidade de Administração 

Rodoviária, tem competência para autorizar obras de diversas naturezas em zona de servidão “non 

aedificandi”, ao abrigo do EERRN (designadamente n.°2 do artigo 58.º), pelo que deverá ser 

consultada. 

Acresce que a realização de obras ou atividades na área abrangida pelos bens do domínio público 

rodoviário do Estado que interfiram com o solo, subsolo ou espaço aéreo da zona da estrada 

(atravessamentos de linhas da rede elétrica, por exemplo) fica sujeita a licenciamento pela 

Infraestruturas de Portugal, SA. 

Com os melhores cumprimentos  

 

 

 

 

 

Pedro Silva Costa 

Diretor de Serviços 
Gestão de Contratos e Concessões 
 
(no uso das competências subdelegadas pela Vogal do Conselho Diretivo 
do IMT, I.P., nos termos dos n.º 1 e n.º 8 do Despacho nº 933/2022,  
de 12 de janeiro, publicado no Diário da República, 2ª série, de 24-01-2022) 
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 Assunto: 

 

Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu  

Solicitação de emissão de parecer para Definição do Âmbito da Avaliação de 
Impacto Ambiental 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e analisados os elementos enviados, informa-se V. Exa 

que a instalação da central Hidroelétrico do Minhéu, encontra-se fora da zona de respeito definida 

na alínea vv) do artigo 3º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, não sendo 

também abrangido qualquer troço de via férrea sob jurisdição da IP. 

Alerta-se no entanto para a necessidade de, no âmbito do AIA, ser avaliado o eventual impacto na 

rede viária mais próxima, designadamente nas EN206, A7, EN2, A24 ou outras, e que vier a ser 

utilizada pelos vários circuitos de transporte, quer em fase de exploração quer em fase de obra, 

devendo a projeto estudar o impacto que o acréscimo de solicitação de tráfego e respetiva carga 

terá, designadamente no nível de serviço e, em particular, na forma como este acréscimo de 

carga irá influenciar o atual estado do pavimento e determinará as suas eventuais necessidades 

de reforço. 

Mais se informa que no que diz respeito à eventual instalação de linhas aéreas de transporte de 

energia, e apoios para as mesmas, em atravessamentos de vias sob jurisdição da IP, as mesmas 

estão sujeitas a licenciamento nos termos do nº 1 dos artigos 42º e 56º do mesmo estatuto, e 

Decreto-Lei nº 276/2003, ou caso as mesmas ocupem apenas a zona de servidão non-aedificandi, 

estarão sujeitos a autorização, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 42º e nas condições do 

artigo 58º. Em ambos os casos, será necessário elaborar projeto de execução, devendo a 

entidade gestora das infraestruturas a instalar em domínio público, solicitar o respetivo 

licenciamento à IP, o que deverá ser salvaguardado no EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9a - Apartado 7585 
Zambujal 

2610-124 - Lisboa 
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Esclarece-se por fim V. Exª que este parecer está sujeito a taxas nos termos da alínea b) do artigo 

3º da Portaria 257/201, cuja liquidação e cobrança se encontra no entanto suspensa por força do 

disposto no n.º 2 do art.º 259.º da Lei do Orçamento de Estado de 2017 (Lei 42/2016, de 28 de 

Dezembro), reservando-se a IP,SA o direito de, no prazo legal, proceder à sua liquidação. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

O Gestor Regional  

 

Hélder Moura 

(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida  

pela Decisão DRP 01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 
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Isabel Cristina Cota Sequeira e Silva

De: Silvana Rodrigues <silvana@cm-vpaguiar.pt>

Enviado: 26 de agosto de 2022 11:53

Para: Geral APA

Cc: Costa Pinto; Ireneu Lage

Assunto: FW: Processo de Definição de âmbito n.º 224Aproveitamento Hidroelétrico de 

Minhéu - Solicitação de emissão de parecer específico  - Nº S047616-202207-

DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00208.2022#

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à APA. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca 

introduza dados ou senhas, associados à sua conta. 

Exmos. Senhores, 
 
No seguimento do mail infra, e conforme despacho do Vereador do Pelouro, informamos que o Município 
de Vila Pouca de Aguiar apenas se pronunciará em sede de EIA, uma vez que nessa fase serão analisadas e 
avaliadas as alternativas nas diversas componentes, especificamente os impactes ambientais no território. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Silvana Rodrigues 
Divisão de Ambiente e Urbanismo 
Setor de Planeamento e Ordenamento do Território 
 

 
MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR 
Rua Dr. Henrique Botelho. 5450-027 Vila Pouca de Aguiar 
Tel: 259 419 100 | Ext. 251 | www.cm-vpaguiar.pt 
 
 

De: Expediente Geral [mailto:geral@apambiente.pt]  
Enviada: 28 de julho de 2022 13:25 
Para: geral@cm-rpena.pt; Nuno Azevedo <nazevedo@cm-vpaguiar.pt>; geral@drapnorte.pt; 
rg.minas@dgeg.gov.pt; ambiente@infraestruturasdeportugal.pt; comunicacao@ren.pt; geral@prociv.pt; 
gal@emfa.pt; geral@anac.pt; info@anacom.pt; geral.adnorte@adp.pt; dgterritorio@dgterritorio.pt; 
imt@imt-ip.pt 
Cc: luis.brandao@drapnorte.gov.pt; patricia.fale@dgeg.gov.pt; francisco.parada@ren.pt; 
info.riscos@prociv.pt; info.porto@anacom.pt 
Assunto: Processo de Definição de âmbito n.º 224Aproveitamento Hidroelétrico de MinhéuSolicitação de 
emissão de parecer específico - Nº S047616-202207-DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00208.2022# 
 
 

 

Exmo/a. Sr/a. 
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Remete-se em anexo o ofício S047616-202207-DAIA.DAP para os efeitos aí previstos. 

 
Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada em papel, de modo a 
reduzir os respetivos consumos. 

 
Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 
de Abril, na sua redação atual, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da 
trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico 
tratamento. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretariado do Departamento de Avaliação Ambiental 

 

 

Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

Telefone: (+351) 21 472 82 00 
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