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IBERDROLA GENERACIÓN, SAU 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE ÂMBITO DO EIA DO 

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DO MINHÉU 

1 INTRODUÇÃO 

A IBERDROLA GENERACIÓN, SAU (adiante designada simplesmente por IBERDROLA) 
pretende desenvolver o projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu 
pertencente ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega, e os estudos ambientais necessários 
ao licenciamento ambiental do mesmo. 

A Proposta de Definição de Âmbito (PDA) é um instrumento, de índole facultativa, 
previsto no artigo 12º do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 
estabelecido pelo Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, dada 
pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de dezembro, que permite propor à Autoridade de 
AIA o âmbito do trabalho a desenvolver no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ao qual 
respeita, bem como  as metodologias e o grau de profundidade de análise a ter em conta 
em cada um dos fatores ambientais que serão analisados no EIA.  

Nos termos do estabelecido no RJAIA, a aprovação da PDA vincula o Proponente, a 
Autoridade de AIA (APA, I.P.) e as entidades externas eventualmente consultadas 
quanto ao conteúdo proposto para o EIA, pelo período de validade do Parecer com a 
Decisão, salvo quando se verifiquem, durante esse período, alterações circunstanciais 
de facto e de direito que manifesta e substancialmente contrariem a decisão.  

A definição do âmbito permite o planeamento do EIA focando a sua elaboração nas 
questões ambientais significativas que podem ser afetadas pelos potenciais impactes 
causados pelo projeto. Este foco permitirá, após aprovação do âmbito, a racionalização 
dos recursos e do tempo envolvidos na elaboração do EIA, bem como a redução do 
tempo necessário à sua apreciação técnica e à tomada de decisão do sentido da 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), constituindo assim uma fase de extrema 
importância para a eficácia e eficiência do Procedimento de AIA.  

Neste contexto, decidiu a IBERDROLA submeter à Autoridade de AIA o presente 
documento que constitui a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu. 

O presente documento será daqui em diante referido como “PDA” e o projeto de 
Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu, que será alvo de análise no EIA, 
simplesmente como “Projeto”. 
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2 ANTECEDENTES  

O projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega da IBERDROLA, nomeadamente os 
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega que deste fazem 
parte, integram um conjunto de dez aproveitamentos previamente identificados no 
âmbito da elaboração do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH) em 2007. Neste programa foram identificados um conjunto de 
aproveitamento hidroelétricos que constituíam os principais investimentos a realizar de 
forma a obter uma capacidade instalada nacional superior a 7 000 MW em 2020 e 
aumentar a potência instalada em 2 000 MW. 

Os aproveitamentos identificados, e no qual se integra o Sistema Electroprodutor do 
Tâmega (adiante denominado SET), foram classificados como de grande interesse do 
ponto de vista da capacidade de produção de energia, da otimização dos recursos da 
bacia hidrográfica em que se inserem e do potencial para satisfação de outros usos, 
tendo-se considerado que apresentavam condições de viabilidade técnica, económica, 
social e ambiental. O projeto do SET e respetivos aproveitamentos hidroelétricos 
contribuem em mais de 50% para o objetivo do PNBEPH dado que são detentores de 
uma potência máxima total superior a 1 100 MW, nomeadamente de 1 154 MW.  

O projeto do SET é composto pelos seguintes elementos: 

• AH de Gouvães - barragem do tipo gravidade, localizada no rio Torno, com uma 
potência máxima de 880 MW, volume total de 13,7 hm3, e que se conecta 
através de um circuito hidráulico ao AH de Daivões; 

• AH de Daivões – barragem do tipo arco-gravidade, localizada no rio Tâmega, 
com potência máxima de 114 MW e volume total de 56 hm3; 

• AH de Alto Tâmega – barragem do tipo abóboda, localizada no rio Tâmega, com 
potência máxima de 160 MW e volume total de 131,7 hm3. 

O aproveitamento do SET localiza-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega, nos concelhos 
de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Chaves e Cabeceiras de Basto, 
pertencentes ao distrito de Vila Real e Braga. 

O projeto do SET foi alvo de Avaliação de Impacte Ambiental nos termos do regime de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), atualmente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, republicado no DL 152-b/2017, de 11 de dezembro, tendo 
sido emitida Declaração de Impacte Ambiental, favorável condicionada, a 21 de junho 
de 2010 relativa à avaliação do projeto em fase de Estudo Prévio. O RECAPE do projeto 
e respetivo Projeto de Execução foi devidamente apresentado em junho de 2011 tendo 
sido rececionado parecer de conformidade do projeto de execução com a DIA em abril 
de 2014. 

De referir que, associado ao processo de AIA do projeto dos Aproveitamentos 
Hidroelétricos existem ainda dois projetos (com processo de AIA e DIA independentes) 
e que se referem à Pedreira de Gouvães, que permite o abastecimento de material 
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granítico para a execução dos aproveitamentos, e as Linhas de Muito Alta Tensão, que 
permitem escoar a energia produzida no Sistema Eletroprodutor do Tâmega. 

A fase de construção do projeto teve início em dezembro de 2014 e tem conclusão 
prevista em junho de 2024. À data atual, de referir que já se encontram os 
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões e Gouvães a realizar testes, com base na 
licença de exploração em regime experimental emitida pela DGEG, e muito em breve se 
iniciará a fase de exploração. 

Em sede de pós avaliação do projeto do SET importa realçar que foi colocada a 
consideração 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, através da apresentação do elemento 
de projeto e respetiva Nota Técnica de avaliação ambiental.  

Esta Nota Técnica foi apresentada à autoridade de AIA do projeto do SET em maio de 
2021 e teve como objetivo apresentar este complemento ao projeto de engenharia do 
respetivo aproveitamento e que tinha como objetivo a otimização do sistema através 
de um possível reforço de potência a instalar no futuro. O motivo pelo qual se 
apresentou esta solução de projeto em fase de construção do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Alto Tâmega foi com o objetivo de otimizar a construção evitando 
procedimentos mais complexos em fase de exploração e diminuir a cota de barragem 
abaixodo nível mínimo de exploração deixando o empreendimento de Alto Tâmega 
indisponível por um determinado período.  

Este elemento de projeto localiza-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 a avaliação consistiam na construção de 
um acesso à plataforma, estabelecimento de uma plataforma, construção do suporte da 
tomada de água e escavação em túnel numa extensão de 24m. 

A tomada de água na albufeira de Alto Tâmega foi devidamente avaliada pela autoridade 
de AIA do projeto do SET em fevereiro de 2022 (ofício n.º S009575-202202-DAIA.DPP) 
tendo no âmbito do parecer rececionado sido referido o seguinte: 

“Face a esta informação, constata-se que se trata de um novo projeto e, considerando 
as características da solução preliminar apresentada, nomeadamente o volume do 
reservatório previsto, este projeto tem enquadramento no regime jurídico de AIA 
previsto no 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. 

Desta forma, no contexto do regime de AIA, 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, pretende-se com a presente Proposta de Definição de Âmbito dar início ao 
processo de AIA Aproveitamento Hidroelétrico de Minheu. 
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O Enquadramento do AH Minhéu no SET, e relação espacial, encontra-se representado 
na figura seguinte: 

 

Figura 2.1 – Enquadramento administrativo da área do AH Minhéu 
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3 ENQUADRAMENTO 

3.1 APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DA PDA 

Apresenta-se a PDA do EIA do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu, cujos 
objetivos foram já expostos no capítulo anterior, e cujo conteúdo foi desenvolvido em 
conformidade com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) e 
demais legislação aplicável.  

O presente documento foi elaborado nos termos do artigo 4.º da Portaria 395/2015, de 
4 de novembro, de acordo com as normas técnicas que constam do Anexo III da mesma 
portaria, tendo sido estruturado de forma a permitir localizar rapidamente os textos 
que dão resposta ao conteúdo mínimo legalmente estabelecido.  

Apresenta-se seguidamente a estrutura da PDA com indicação dos conteúdos mínimos 
legais a que cada um dos capítulos dá resposta. 

Capítulo 1 — Introdução: apresentação do presente documento e descrição dos 
objetivos da PDA. 

Capítulo 2 – Antecedentes, onde se apresenta procedimentos já decorridos 
relativamente ao presente projeto, do ponto de vista ambiental, bem como um 
breve enquadramento do SET, onde este AH se insere.   

Capítulo 3 — Enquadramento, onde são abordados os seguintes conteúdos: 

• Identificação do projeto e do seu enquadramento no Decreto-Lei n.º 151 

-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 152 -B/2017, de 11 de dezembro, na sua redação em vigor;  

• Identificação da fase em que o projeto será sujeito a procedimento de AIA 

e dos eventuais antecedentes;  

• Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou competente 

para a autorização;  

• Descrição dos objetivos1 e estrutura da PDA bem como da metodologia 

adotada para elaboração da mesma;  

• Identificação da equipa responsável pela elaboração da PDA.  

 

Capítulo 4 — Localização do projeto, onde são abordados os seguintes conteúdos: 

• Localização do projeto;  

• Identificação das áreas sensíveis situadas na área de influência do projeto 

e respetiva representação cartográfica;  

• Conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial e/ou 

do espaço marinho e com as servidões e restrições de utilidade pública;  

 

1 Os objetivos da PDA foram abordados no Capítulo 1. 
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• Descrição sumária da área de implantação do projeto e sua envolvente 

direta, identificando eventuais condicionantes, nomeadamente 

equipamentos e infraestruturas potencialmente afetados pelo projeto.  

 

Capítulo 5 — Caraterização do projeto, onde são abordados os seguintes 
conteúdos: 

• Descrição dos objetivos e justificação do projeto;  

• Descrição do projeto, incluindo, os principais processos tecnológicos 

envolvidos;  

• Identificação das alternativas a considerar, caso existam;  

• Identificação das principais ações associadas às fases de construção, 

exploração e desativação;  

• Identificação dos principais tipos de materiais utilizados ou produzidos;  

• Identificação dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões, nas 

várias fases do projeto;  

• Identificação de substâncias perigosas;  

• Indicação de projetos associados ou complementares;  

• Programação temporal das fases de construção, exploração e desativação 

e sua relação, quando aplicável, com o regime de licenciamento ou de 

concessão. 

 

Capítulo 6 — Identificação de questões significativas, onde são abordados os 
seguintes conteúdos: 

• Principais ações associadas às fases de construção, exploração e 

desativação, com potenciais impactes significativos;  

• Potenciais impactes significativos, incluindo os cumulativos, sinérgicos ou 

residuais;  

• Fatores ambientais relevantes, tendo em conta os potenciais impactes 

identificados;  

• Identificação de riscos ambientais, incluindo a identificação das questões 

significativas para efeitos de avaliação do risco de acidentes graves 

envolvendo substâncias perigosas; Aspetos que possam constituir 

condicionantes ao projeto;  

• Populações e grupos sociais potencialmente afetados ou interessados 

pelo projeto. 

 

Capítulo 7 — Caracterização do estado atual do ambiente - proposta 
metodológica, onde são abordados os seguintes conteúdos: 

•  Objetivos e âmbito da caracterização;  
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• Critérios para definição da área de estudo;  

• Tipos de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais;  

• Fontes de informação, incluindo entidades a contactar;  

• Metodologias de recolha e tratamento da informação;  

• Escalas da cartografia a apresentar.  

 

Capítulo 8 — Identificação e avaliação de impactes - proposta metodológica 

• Objetivos e âmbito da avaliação;  

• Métodos e modelos de previsão;  

• Classificação dos impactes significativos, incluindo os cumulativos, 

sinérgicos ou residuais e ponderação global dos impactes.  

 

 Capítulo 9 — Análise comparativa de alternativas - proposta metodológica 

• Identificação do tipo de alternativas que o projeto prevê equacionar 

 

Capítulo 10 — Planeamento do EIA, onde são abordados os seguintes conteúdos: 

• Estrutura do EIA;  

• Indicação das especialidades técnicas envolvidas;  

• Indicação dos potenciais condicionalismos à elaboração do EIA, 

nomeadamente os motivados pelas atividades de recolha e tratamento 

da informação. 

 

Em síntese, esta Proposta de Definição de Âmbito (PDA) contempla uma descrição 
sumária do tipo, características e localização do projeto, sendo acompanhada de uma 
declaração de intenção de o realizar. 

3.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E ENQUADRAMENTO NO RJAIA 

3.2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO  

O projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu encontra-se atualmente em 
desenvolvimento e em fase de estudos de viabilidade que permitam aferir as melhores 
alternativas de localização e elementos de projeto associados. O projeto será 
apresentado em processo de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio. 

3.2.2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO RJAIA E FASE DE SUBMISSÃO A AIA 

Nos termos estabelecidos no RJAIA, o Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do 
Minhéu deverá ser submetido a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): 
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• Ao abrigo do Anexo I, dado enquadrar-se nos termos da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 1º pelo facto de os seus componentes estarem tipificados no n.º 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”. 

• Ao abrigo do Anexo II, ponto i), da alínea b) do n.º 3 do artigo 1º, pelo facto de 
os seus componentes estarem tipificados nos seguintes pontos: 

o Alínea h) do ponto n.º 3 – “Instalações para a produção de energia 
hidroelétrica” (produção superior a 20 MW e superior a 1 MW em áreas 
sensíveis) 

o Alínea g) do ponto n.º 10 – “Barragens e outras instalações destinadas a 
reter a água ou armazená-la de forma permanente (não incluídos no Anexo 
I)”  

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) será submetido a AIA em fase de Estudo Prévio, 
sendo o projeto a avaliar o “Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu”, 
atualmente em fase inicial de desenvolvimento. 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE AIA 

O proponente do Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu é a IBERDROLA 
GENERACIÓN, SAU, com sede em: Tomás Redondo, 1 28033 Madrid. 

A entidade licenciadora do Projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente e DGEG – 
Direção Geral de Energia e Geologia. 

A Autoridade de AIA para o projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu é a 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.). 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA  

A PDA foi elaborada, entre maio e junho de 2022, pela equipa técnica da QUADRANTE, 
Engenharia e Consultoria, S.A.  sob a coordenação de Margarida Magina, tendo contado 
com contributos de consultores externos especialistas que também integrarão a equipa 
do EIA. Identificam-se no Quadro 3.1 os responsáveis pelos diversos conteúdos da PDA. 
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Quadro 3.1 – Equipa responsável pela elaboração da PDA 

Técnico Responsabilidade 

Margarida Magina 
Coordenação da PDA 

Componente Socioeconómica 

Margarida Guerra 
Coordenação técnica da PDA 

Clima e Alterações Climáticas 

Raquel Brito Recursos Hídricos e Qualidade da água 

Patrícia Fiadeiro Conformidade com IGT/SRUP 

Ilda Calçada 

Geologia, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 
Subterrâneos. 

Cartografia e SIG. 

Rita Cananão 
Qualidade do ar 

Saúde Humana 

Bernardo Fresta 
Solos, Capacidade de Uso e Ocupação do Solo 

Apoio geral à coordenação 

Rui Pedro Barbosa Património 

Diego Fernandez (Biosfera) 
Sistemas Ecológicos 

Inês García García (Biosfera) 

Paulo Gabriel Fernandes de Pinho 
(Monitar) 

Ambiente Sonoro e Recursos Hídricos 

Daniel António Fonseca Gonçalves 
(Monitar) 

Ambiente Sonoro 

João Ricardo Morgado Martinho 
(Monitar) 

Recursos Hídricos 

Mafalda Ferrão Cartografia e SIG. 
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4 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

4.1 ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE PROJETO ALVO DA PDA 

O projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu e as suas ligações à Rede Elétrica 
de Serviço Público será desenvolvido no concelho de Vila pouco de Aguiar e Ribeira de 
Pena, tal como se apresenta no Quadro 4.1. 

A área de concessão localiza-se no distrito de Vila Real e integra a área adjacente do 
Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), distando cerca de 5km da barragem do Alto 
Tâmega, 5 km da barragem de Gouvães e cerca de 12 km da Central Hidroelétrica de 
Daivões. 

A área de estudo foi definida através da área de influência da PDA, de modo a englobar 
toda a área onde se prevê que irão ser sentidos os principais impactes da construção, 
exploração e desativação do projeto. A área de estudo do Projeto de AH de Minhéu tem 
uma área de 1302,2ha que se divide pelos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira 
de Pena, conforme é possível observar no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 - Freguesias e Uniões de Freguesia abrangidas pelo projeto 

CONCELHO 
FREGUESIA/UNIÃO 

DE FREGUESIAS 
ÁREA DE ESTUDO (ha) 

Vila Pouca de 
Aguiar 

Alvão  88,5 

União de 
Freguesias de 

Pensalves e Parada 
de Monteiros 

1097,9 

Ribeira de Pena Canedo 115,8 

TOTAL 1302,2 

 

No Desenho 1 do Anexo I apresenta-se o enquadramento administrativo do Projeto em 
detalhe, também na Figura 4.1, com o devido enquadramento com os elementos do 
Sistema Electroprodutor do Tâmega que ficam na sua envolvente (No Desenho 2 do 
Anexo I apresenta-se a representação em orto da área em estudo). 
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Figura 4.1 – Enquadramento administrativo da área do AH Minhéu 
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SENSÍVEIS 

Como se pode constatar da Figura 4.2 (Desenho 3 do Anexo I) existem interferência da 
área de estudo com áreas sensíveis nos termos estabelecidos no RJAIA, nomeadamente: 

• Áreas protegidas, classificadas nos termos do Regime Jurídico da Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade estabelecido no DL nº 142/2008 de 24 de julho, 

na sua versão em vigor (4ª versão dada pelo DL n.º 42-A/2016, de 12 de agosto);  

• Sítios da rede natura 2000, as zonas especiais de conservação, e as zonas de 

proteção especial, classificadas nos termos do DL nº 140/99 de 24 de abril, na 

sua versão em vigor republicada no DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e 

alterada pelo DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro; 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 
15 de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as 
áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, inclui ainda, as áreas classificadas 
ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, 
designadamente Important Bird Areas (IBA), tendo-se incluído a mesma na presente 
análise. 
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Figura 4.2 – Enquadramento da área do AH de Minhéu em áreas sensíveis 

 

O reservatório localizado a este encontra-se integralmente inserido na Zona Especial de 
Conservação do Alvão Marão em relação ao reservatório a oeste, apenas uma pequena 
fração da sua área de insere na ZEC Alvão Marão. 

Dá-se a interceção com Zonas de Proteção de Bens imóveis classificados ou em vias de 

classificação nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, da área de estudo do 

concelho de Ribeira de Pena, mas esta área não é afetada por elementos do projeto. 
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4.3 CONFORMIDADE COM IGT, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS 

CONDICIONANTES 

4.3.1 ENQUADRAMENTO DA ANÁLISE DO TERRITÓRIO 

No âmbito do território propõe-se uma abordagem distinta da habitualmente utilizada 
nos Estudos de Impacte Ambiental.  

A análise biofísica do território da área de estudo do EIA, integrada com a análise da 
Componente Social, será efetuada, como habitualmente, a vários níveis no âmbito dos 
diferentes fatores ambientais que serão abordados no EIA e identificados no presente 
documento. Para esses fatores ambientais será caracterizado o estado atual do 
ambiente e avaliados os impactes ambientais do projeto sobre cada um deles face ao 
estado considerado como sendo o de referência. Na sequência do resultado dessa 
avaliação serão propostas as medidas pertinentes aplicáveis. 

No entanto, será distinta a abordagem do território ao nível da análise do 
Ordenamento e Condicionantes no que respeita à afetação desta vertente pelo projeto, 
dado que o que é relevante avaliar é a conformidade do projeto com os Instrumentos 
de Gestão Territorial (IGT) em vigor e o respeito pelas Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública (SRUP) existentes nesse Território e, em caso de potencial não 
conformidade com os IGT ou potencial desrespeito pelas SRUP, identificar formas de 
compatibilizar o projeto, alterando-o no aplicável para garantir a necessária 
conformidade/respeito e ultrapassar outras eventuais condicionantes detetadas.  

Neste contexto, o EIA terá um capítulo de avaliação da conformidade do projeto com os 
IGT e 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. Assim, o EIA 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. 

Seguidamente abordam-se, em subcapítulos distintos, os IGT e as SRUP, destacando-se 
as situações já identificadas na área de estudo. No entanto, apesar do enquadramento 
legal dos IGT de âmbito municipal ser feito na secção 4.3.2, a abordagem da cartografia 
será feita na secção 4.3.3. 
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4.3.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

4.3.2.1 ENQUADRAMENTO 

O regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) foi aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro e posteriormente revisto pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, encontrando-se em vigor a sua versão mais recente (3ª 
versão) com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29/03. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área de estudo, são os que se 
apresentam no  Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Principais IGT em vigor na área de estudo e respetiva envolvente, com destaque 
para 

o território nos concelhos de Vila Pouco de Aguiar 

Tipo IGT Diploma 

Âmbito Nacional: 
Ordenamento 

Programa Nacional de 
Política de 
Ordenamento do 
Território (PNPOT) 

1ª Revisão: Lei nº 99/2019, de 05 de setembro 

Aprovação: Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro 
(revogada). 

Âmbito Nacional: 
Instrumentos 
Setoriais 

Plano Setorial da Rede 
Natura 2000 

Resolução de Conselho de Ministros nº 
115A/2008 de 21 de julho 

Programa Regional de 
Ordenamento Florestal 
de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (PROF-
EDM) 

Retificado em Conselho de Ministros pela Portaria 
n.º 18/2022 que altera a portaria 58/2019. 

Programa Regional de 
Ordenamento Florestal 
de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (PROF-
TMAD) 

Retificado em Conselho de Ministros pela Portaria 
n.º 18/2022 que altera a portaria 57/2019. 

Plano Nacional da Água 
(PNA) 

1ª Revisão: DL 76/2016, de 9 de novembro 

Plano Nacional 
Rodoviário (PRN) 

2ª Revisão: Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho 

1ª Retificação: Decl. Retif. nº 19-D/98, de 31 de 
outubro 

1ª Alteração: Lei nº 98/99, de 26 de julho 

2ª Alteração: Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de 
agosto 

Âmbito Regional: 
Ordenamento 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do 
Douro (PGRH3) 

Resolução de Conselho de Ministros nº 
51/2016, de 20 de setembro, alterado pela 
Declaração de Retificação 22-1A/2016, de 18 
de novembro. 

Plano Diretor Municipal 
de Vila Pouca de Aguiar 

Ratificação à 2.ª Alteração ao Plano Diretor 
Municipal de Vila Pouco de Aguiar pelo Aviso 
n.º 17075/2021 de 8 de setembro. 
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Tipo IGT Diploma 

Âmbito 
Municipal ou 

inframunicipal: 
Ordenamento 

Plano Diretor Municipal 
de Ribeira de Pena 

Ratificação à 2.ª Alteração ao Plano Diretor 
Municipal de Ribeira de Pena pelo Aviso n.º 
1043/2022 de 17 de janeiro. 

 

Seguidamente tecem-se algumas considerações sobre os principais IGT identificados, 
tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento desta tipologia de projeto e, 
sobretudo, a sua relevância para a determinação do âmbito do Estudo de Impacte 
Ambiental a que a presente Proposta de Definição de Âmbito respeita. 

Nesta fase não foi analisada em detalhe a conformidade do projeto do AH Minhéu com 
os restantes IGT setoriais de âmbito nacional, uma vez que, embora se assuma a sua 
enorme relevância para a avaliação do impacte ambiental do projeto, não se considerou 
que esses planos setoriais fossem determinantes para a definição do âmbito do Estudo 
de Impacte Ambiental. A conformidade do projeto com estes IGT será verificada em 
detalhe em fase de EIA. 

No que respeita aos instrumentos de âmbito municipal, a aplicabilidade de cada um 
destes planos e as potenciais implicações dos mesmos sobre o projeto serão analisadas 
no EIA, com destaque para os Planos Diretores Municipais que também são alvo de 
análise preliminar no presente documento. 

4.3.2.2 PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

O primeiro Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi 
aprovado pela Assembleia da República através da Lei nº 58/2007 de 4 de setembro, 
retificado pelas Declarações de Retificação nº 80-A/2007, de 7 de setembro e nº 103-
A/2007, de 2 de novembro). Recentemente foi publicada a versão revista deste 
programa, pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, revogando a anterior. 

O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e 
opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de 
organização do território. Este programa constitui-se como o quadro de referência para 
os demais programas e planos territoriais e como instrumento orientador das 
estratégias com incidência territorial. 

Neste âmbito, o PNPOT reconhece que “A energia será um fator crítico para a mitigação 
e adaptação às alterações climáticas (…). A opção por fontes de energia renovável e por 
formas de consumo locais devem ser reforçadas, com benefícios ambientais, sociais e 
económicos.” A transição energética é, assim, um dos compromissos que o PNPOT 
estabelece para o território, devendo ser incentivada a produção e consumo de energia 
a partir de fontes renováveis.  
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Refere ainda que Portugal deverá de continuar a trabalhar no sentido de garantir a 
neutralidade das suas emissões até 2050 pelo que “deverá organizar os territórios de 
forma que contribuam para este objetivo de acordo com as suas capacidades”. 

Como tal, são estabelecidas diretrizes de conteúdo para a elaboração dos diferentes 
instrumentos de gestão territorial, da qual se destaca para os Planos Diretores 
Municipais: 

“77. Identificar os territórios com potencial, aptidão e condições para a instalação de 
fontes de energias renováveis e para a exploração de recursos naturais e estabelecer os 
requisitos de conciliação de usos e de exploração, sem prejuízo da manutenção do seu 
entretanto aproveitamento agrícola, florestal ou outro, que não condicione uma opção 
futura.” 

Deste modo, o Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu pretende 
enquadrar-se nos seguintes desafios territoriais preconizados no PNPOT: 

• Valorizar o capital natural 

• Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à 
dinâmica de globalização 

Deste modo, considera-se que o Projeto está enquadrado nos objetivos estratégicos do 
PNPOT. 

4.3.2.3 PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO DOURO (PGRH3) 

De entre os planos territoriais de âmbito regional destacam-se, pela sua relevância para 
avaliação do impacte ambiental do projeto desde as suas fases mais iniciais, os planos 
relacionados com os recursos hídricos e, neste caso concreto, o Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do Douro (PGRH3). 

O PGRH do Douro constitui, tal como os restantes PGRH, um instrumento de 
planeamento dos recursos hídricos e visa a gestão, a proteção e a valorização ambiental, 
social e económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas a que respeita. A 
aplicação do previsto no PGRH3 permite ir ao encontro dos objetivos de qualidade 
estabelecidos na Diretiva Quadro da Água (DQA) contribuindo assim para a proteção das 
águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas 
subterrâneas. 

O enquadramento e avaliação da conformidade do projeto com o PGRH3 será feito no 
EIA. Atualmente os PGRH encontram-se em fase de revisão, tendo estado em consulta 
pública até 31 outubro de 2022. 
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4.3.2.4 PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA 2000 

Relativamente aos planos sectoriais de âmbito nacional destaca-se, pela sua relevância 
para a definição do âmbito do EIA, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000). 
Efetivamente o PSRN 2000 tem por objetivo a salvaguarda e valorização dos Sítios de 
Importância Comunitária (SIC), atualmente denominados como Zonas de Conservação 
Especial (ZEC) e das ZPE (Zonas de Proteção Especial), bem como a manutenção das 
espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Parte do Projeto 
de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu localiza-se na ZEC do Alvão/Marão, 
conforme analisado na secção 4.2. 

4.3.2.5 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (PROF 

TMAD) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de política 
sectorial de âmbito nacional, que definem para os espaços florestais o quadro 
estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, 
ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala nacional, por forma a promover 
e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes 
espaços, que estabelecem regionalmente as normas de intervenção sobre a ocupação e 
utilização dos espaços florestais, as quais têm como objetivo promover e garantir a 
produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. 

O projeto em avaliação insere-se no PROF-TMAD, aprovado e publicado pela Portaria 
n.º 57/2019 de 11 de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 7-A/2022 
de 4 de março, e no PROF-EDM, aprovado pela Portaria n.º 58/2019 de 11 de fevereiro, 
retificado pela Declaração de Retificação n.7-A/2022 de 3 de março. 

Ambos os PROF assumem os princípios da Lei de Bases da Política Florestal, bem como 
os princípios orientadores de um bom desempenho: 

a) Boa governança – uma abordagem pró-ativa da administração florestal, com um 
envolvimento articulado entre a administração e os agentes com competências 
na gestão dos espaços florestais; 

b) Exigência e qualidade – com vista a aumentar o seu valor, o setor florestal 
deverá prosseguir uma cultura de exigência, melhorando o desempenho em 
todas as vertentes; 

c) Gestão sustentável – a manutenção e a melhoria dos valores económicos, 
sociais e ambientais de todos os tipos de floresta, para o benefício das gerações 
presentes e futuras, constitui um objetivo internacionalmente aceite e uma 
exigência da própria sociedade; 

d) Máxima eficiência - o desenvolvimento social e económico deve basear-se na 
utilização eficiente dos recursos florestais, contribuindo, nomeadamente, para 
o «crescimento verde» da economia; 
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e) Multifuncionalidade dos espaços florestais - os espaços florestais devem 
desempenhar várias funções, em equilíbrio, como forma de responder às 
solicitações da sociedade e como uma oportunidade para a sua valorização 
intrínseca; 

f) Responsabilização - os proprietários florestais são responsáveis pela gestão de 
um património de interesse público, devendo ser reconhecida a sua 
contribuição para a disponibilização de um conjunto de bens e serviços 
proporcionados pela floresta; 

g) Transparência - o processo de relacionamento da administração com os agentes 
privados deve ser transparente, criando as condições de crescimento que o 
setor florestal necessita; 

h) Uso racional - os recursos florestais devem ser utilizados de uma forma racional 
potenciando as suas características intrínsecas, promovendo a sua articulação 
com as restantes utilizações do território. 

Estes seguem uma abordagem multifuncional, integrando as seguintes funções dos 
espaços florestais: 

i) Produção; 

j) Proteção; 

k) Conservação de habitats, de espécies de fauna e da flora e de geomonumentos; 

l) Silvo pastorícia, caça e pesca em água interiores; 

m) Recreio e valorização da paisagem. 

O PROF concretiza, no seu âmbito e natureza, o PNPOT e compatibiliza -se com os 
demais programas setoriais e com os programas especiais, assegurando a contribuição 
do setor florestal para a elaboração e alteração dos restantes instrumentos de gestão 
territorial.  

O PROF TMAD abrange, entre outros territórios do Alto Tâmega, o município de Vila 
Pouca de Aguiar (47 706,62ha) e o PROF EDM abrange Ribeira de Pena (21 745,98ha). 

De salientar, no entanto, que o PROF TMAD e o PROF EDM assumem, no Artigo 8.º, que 
determinadas espécies protegidas e sistemas florestais devem ser objeto de medidas de 
proteção específica, designadamente: 

a) Espécies protegidas por legislação específica: 

i) Sobreiro (Quercus suber); 

ii) Azinheira (Quercus rotundifolia); e, 
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iii) Azevinho espontâneo (Ilex aquifolium). 

b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de 
medidas de proteção específica: 

i) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica); 

ii) Carvalho-roble (Quercus robur); 

iii) Teixo (Taxus baccata). 

No que respeita a IGT de âmbito municipal, o projeto encontra-se inserido, quase na 
totalidade, no município de Vila Pouca de Aguiar, pelo que este Plano Diretor Municipal 
terá um maior destaque na análise. Ainda assim, uma pequena porção da área de 
interesse da PDA interceta o PDM de Ribeira da Pena. 

É importante referir, no entanto, que, caso haja alguma alteração durante o 
desenvolvimento do Projeto Base (que será o projeto alvo de análise no EIA), que 
implique a interferência direta de algum dos elementos do projeto com território do 
concelho de Ribeira de Pena (concelho contíguo ao limite da área potencial a 
intervencionar), a equipa de ambiente responsável pela elaboração do EIA assegurará a 
avaliação da conformidade do projeto com os IGT aplicáveis a esse município. 

Adicionalmente salienta-se também que, mesmo que os elementos de projeto em 
estudo não intersetem o território do Município de Ribeira de Pena, no EIA, o território 
deste município que ficar incluído na área de estudo do EIA será igualmente analisado 
no âmbito de todas as vertentes ambientais pertinentes, para efeitos de caracterização 
e, no que respeita a impactes, naqueles fatores em que os efeitos do projeto também 
se farão sentir neste território, razão pela qual o Município de Ribeira de Pena também 
será abordado em todas as situações aplicáveis, incluindo a consulta a entidades a 
realizar no âmbito do EIA. 

4.3.2.6 PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR 

A abordagem de detalhe, relativa ao ordenamento e condicionantes incluídas no PDM 
de Vila Pouca de Aguiar em território da área de interesse da PDA, com destaque para a 
área potencial a intervencionar, foi individualizada e é apresentada no subcapítulo 4.3.3.  

A cartografia do PDM de Vila Pouca de Aguiar relativa ao Ordenamento e 
Condicionantes é apresentada, respetivamente, no Desenho 4 e Desenho 5.1. 

De salientar que a cartografia do PDM de Vila Pouca de Aguiar apresentada contempla 
a análise efetuada no interior da área de estudo. 
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA 

A abordagem de detalhe, relativa ao ordenamento e condicionantes incluídas no PDM 
de Ribeira de Pena em território da área de interesse da PDA, foi individualizada e é 
apresentada no subcapítulo 4.3.4.  

A cartografia do PDM de Ribeira de Pena relativa ao Ordenamento e Condicionantes é 
apresentada, respetivamente, no Desenho 4 e no Desenho 5.1. 

De salientar que a cartografia do PDM de Ribeira de Pena apresentada contempla a 
análise efetuada no interior da área de estudo. 

4.3.3 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR: ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

4.3.3.1 ORDENAMENTO DO PDM VILA POUCA DE AGUIAR 

Na sequência da análise efetuada aos restantes IGT relevantes aplicáveis (secção 4.3.2), 
apresenta-se agora uma breve análise do ordenamento encontrado na cartografia do 
PDM de Vila Pouca de Aguiar. 

A cartografia que reflete a Planta de Ordenamento (PO) do PDM do Município de Vila 
Pouca de Aguiar, apresenta-se no Anexo I, fazendo-se seguidamente uma análise 
sintética das características encontradas nas vertentes abordadas nas diversas folhas 
nessa planta.  

i) Planta de Ordenamento 

De acordo com o Desenho 4 – Planta de Ordenamento (Anexo I), a AIP está, 
maioritariamente, localizada em espaços florestais de produção havendo a interceção 
de espaços florestais de conservação e espaços agrícolas na área de passagem 
hidráulica. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da Área de Interesse do projeto são 
Trandeiras, a cerca de 500 m do reservatório sul, Afonsim dista 1,34 km do reservatório 
norte e Cabanes a 1,50 km do reservatório norte. 

Nos termos do disposto no capítulo IV – Espaços Agrícolas ou Florestais, 
designadamente no seu artigo 37.º, onde: 

“1 — Em função da sua aptidão os espaços agrícolas e florestais estão divididos nas 
seguintes subcategorias: 

a) ” Espaços agrícolas: áreas de vocação principal para as atividades agrícolas, 
integrando os solos de RAN;” 
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b) “Espaços florestais de conservação: áreas de aptidão florestal onde se 
incluem povoamentos de espécies florestais autóctones com o intuito de 
promover a sua regeneração natural e incrementar o mosaico paisagístico”  

c) “Espaços florestais de produção: áreas de aptidão florestal que inclui as 
manchas florestais localizadas em terrenos de adequado aproveitamento e 
exploração económica, nomeadamente áreas integradas em perímetros 
florestais;”. 

2 — Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer ações que 
diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas nas exceções 
estabelecidas na lei geral e as previstas no presente regulamento, consideradas 
compatíveis com o uso dominante, bem como as definidas nas normas do Plano Regional 
de Ordenamento Florestal do Barroso e Padrela.” 

A área de estudo insere-se nas classes de ordenamento dispostas no Artigo 37.º no 
ponto 1 alínea a), b) e c), anteriormente descritas. 

No ponto 2.º do mesmo artigo refere-se que: 

2 — Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer 
ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas 
nas exceções estabelecidas na lei geral e as previstas no presente regulamento, 
consideradas compatíveis com o uso dominante, bem como as definidas nas 
normas do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Barroso e Padrela. 

Porém, o Artigo 38.º, referente às exceções ao uso dominante em espaços agrícolas ou 
florestais: 

1 — 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. 

Por esta razão, em termos de ordenamento do território, poderá afirmar-se que, no que 
diz respeito ao uso do solo, o projeto é compatível com o estabelecimento no PDM de 
Vila Pouca de Aguiar. 
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4.3.3.2 CONDICIONANTES DO PDM DE VILA POUCA DE AGUIAR 

ASPETOS GERAIS 

Sem prejuízo da análise que será efetuada às servidões e restrições de utilidade pública 
(secção 4.3.5), apresenta-se agora uma breve análise das servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública relevantes abordadas no PDM de Vila Pouca de Aguiar. 

De acordo com o Artigo 6.º - do Regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar, na área 
de intervenção do PDM encontra-se em vigor um conjunto de servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública, de entre as quais se destacam as seguintes: 

a) Recursos Hídricos – Domínio Hídrico 

o Domínio Hídrico; 

o Albufeiras de Águas Públicas; 

o Captações de Águas subterrâneas; 

o Zonas inundáveis; 

b) Recursos Geológicos 

o Pedreiras 

c) Recursos Agrícolas e florestais 

o Perímetro florestal da serra do Alvão; 

o Reserva Agrícola Nacional; 

o Árvores de Interesse Público; 

o Espécies Arbóreas Protegidas; 

o Áreas Florestais percorridas por Incêndios; 

o Áreas de Perigosidade de Incêndio Alta e Muito Alta. 

d) Recursos ecológicos 

o Rede Natura 2000 – Sítio Alvão/Marão – PTCON0003; 

o Áreas cativas e de reserva; 

o Reserva Ecológica Nacional; 
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e) Infraestruturas 

o Linha de Alta tensão; 

o Estradas Municipais; 

o Imóveis classificados ou em vias de classificação; 

o Rede viária; 

o Rede Ferroviária; 

o Rede de Esgotos; 

o Rede Elétrica; 

o Telecomunicações; 

o Postos de Vigia; 

o Vértices Geodésicos; 

o Estabelecimentos com Produtos Explosivos (Maxampor, S.A.); 

o Ruído. 

“2 — A ocupação, o uso e a transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas 
servidões e restrições referidas no ponto anterior, obedecem ao disposto na 
legislação aplicável cumulativamente com as disposições do Plano que com elas 
sejam compatíveis.” 

A potencial afetação de qualquer uma destas servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública (SRUP) será avaliada detalhadamente no EIA. Contudo, no presente 
capítulo é já apresentada uma análise preliminar das SRUP constantes na Planta de 
Condicionantes do PDM. 

Nos termos do estabelecido no Artigo 7.º relativo à Reserva ecológica nacional o PDM 
de Vila Pouca de Aguiar refere: “Nas áreas definidas como estando incluídas em REN e 
identificadas na Planta de Condicionantes aplica-se a legislação nacional em vigor sobre 
a matéria”. 

Em relação a Áreas florestais percorridas por incêndios, o Artigo 8.º refere: “As áreas 
florestais percorridas por incêndios são as constantes da carta anexa à planta de 
condicionantes, integrante do Plano Municipal de Defesa da Florestas Contra Incêndios 
(…) sendo a edificabilidade nestas áreas condicionada ao estabelecido na lei e no 
presente regulamento.”. 

O Artigo 10.º refere-se à Rede Natura 2000, mais concretamente à área do Sítio 
Alvão/Marão – PTC0N0003, no ponto 6.º lê-se “De modo a manter e a promover o 
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estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse comunitário, são 
condicionados a parecer do ICNB, I.P., nas áreas integradas na Rede Natura 2000 as 
ações, atividades ou projetos constantes do anexo V (…)”, no qual se pode ler na 
categoria de Projetos e Infraestruturas, alínea d) onde se inserem projetos de 
“Barragens, açudes ou outros instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de 
forma permanente” e alínea g) “Construção de aquedutos e adutoras”. 

O projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu terá em conta estas restrições 
aquando do estabelecimento do layout definitivo e o EIA avaliará a compatibilidade do 
layout do projeto com todas as restrições expostas. 

PLANTA DE CONDICIONANTES DO PDM DE VILA POUCA DE AGUIAR 

A cartografia que reflete a Planta de Condicionantes do PDM do Município de Vila Pouca 
de Aguiar é apresentada no Anexo I, fazendo-se seguidamente uma análise sintética das 
condicionantes encontradas.  

i) Planta de Condicionantes 

Da observação do Desenho 5.1 – Planta de Condicionantes (Anexo I), verifica-se que a 
área de estudo interceta em grande parte Perímetro Florestal da Serra do Alvão, para 
além de áreas de REN, Sítio Alvão/Marão – PTCON0003, Solos integrados em RAN, 
Domínio hídrico e Leitos e cursos de água da REN. 

O Artigo 46.º relativo ao regime legal dos Perímetros Florestais refere que: 

“As orientações de gestão a definir pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ou 
no regime legal dos Perímetros Florestais ou, ainda, no Plano de Ordenamento 
Florestal do Barroso e Padrela, aos espaços naturais aplica -se o seguinte regime:  

1 — São interditos os seguintes atos:  

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural;  

c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e 
destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha;  

2 — São condicionados ao parecer da entidade da tutela as autorizações ou 
licenciamentos para a prática dos seguintes atos: 

c) Execução de infraestruturas públicas;  

Não havendo, portanto, nenhuma interdição à execução do projeto sendo, ainda assim, 
necessário o devido parecer da entidade de tutela como se verifica pela alínea c), do 
ponto 2.º do artigo 46.º. 

Nos termos do estabelecido no Artigo 31.º - Regime da Rede Rodoviária: 
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2 — Às vias da rede municipal principal e secundária aplica -se o estipulado no 
Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais cumulativamente com 
o definido nos números seguintes deste artigo em relação às zonas de proteção 
non -aedificandi, vedações e acessos marginais 

3 — Para a rede municipal principal: 

a) Um afastamento mínimo de 2,5 metros a partir do limite da plataforma da 
estrada para muros ou vedações; 

b) Não são permitidas ligações à estrada nas curvas sem visibilidade, até 50 
metros dos cruzamentos ou entroncamentos ou dos trainéis retos que 
antecedem as lombas; 

c) Um afastamento mínimo de 10 metros a partir de limite da plataforma da 
estrada para espécies de árvores que comprometam a conservação da via, 
designadamente resinosas. 

4 — Para a rede municipal secundária: 

a) Um afastamento mínimo de 2,5 metros a partir do limite da plataforma da 
estrada para muros ou vedações; 

b) Não são permitidas ligações à estrada nas curvas sem visibilidade, até 25 
metros dos cruzamentos ou entroncamentos ou dos trainéis retos que 
antecedem as lombas; 

c) Um afastamento mínimo de 5 metros a partir de limite da plataforma da 
estrada para espécies de árvores que comprometam a conservação da via, 
designadamente resinosas. 

No âmbito do Artigo 22.º, verifica-se:  

1 — A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de Ordenamento, 
engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e 
valorização ambiental e na garantia da salvaguarda dos ecossistemas e da 
intensificação dos processos biofísicos, compreendendo as seguintes 
componentes: 

a) Cursos de água e respetivas margens; 

b) Áreas afetas à RAN 

 c) Áreas afetas à REN; 

d) Áreas afetas à Rede Natura 2000; 

e) Espaços naturais; 
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f) Espaços florestais de conservação; 

g) Espaços verdes urbanos que têm por função principal contribuir para o 
equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem como da 
continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior. 

2 — A estrutura ecológica municipal subdivide -se em estrutura ecológica em 
solo rural e estrutura ecológica em solo urbano, consoante esteja localizada, 
respetivamente, em solo rural ou em solo urbano, estando a última totalmente 
integrada na categoria de solo espaços verdes. 

O Artigo 23.º do PDM de Vila Pouca de Aguiar, define que: 

1 – Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, 
independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é condicionado 
a prévia autorização das entidades competentes: 

a) Edificação de novas construções, exceto no caso a que se refere a 
licenciamento de atividades industriais extrativas; 

b) Instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, 
do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, 
de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes 
sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor. 

2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal em solo rural 
admite -se: 

a) Instalação de infraestruturas básicas e a abertura de novos arruamentos, 
bem como ampliação dos edifícios existentes até 0,5 vezes a área de 
construção do edifício existente e até ao máximo de 250 m2, quando 
destinados a habitação, turismo de habitação e turismo no espaço rural; 

ii) Planta de Condicionantes – Planta Anexa 

Segundo o Desenho 5.2 – Planta de Condicionantes Anexa – PDM Vila Pouca de Aguiar 
(Anexo I), referente à perigosidade de incêndios na área de estudo, confirma-se que o 
projeto se insere em zonas de alta e muito alta perigosidade de incêndio, concretamente 
a zona do percurso hidráulico mais próxima dos reservatórios. Dentro da área de estudo 
existem áreas ardidas em 2001, 2005 e 2007. 

No âmbito de medidas de defesa contra incêndios o PDM de Vila Pouca de Aguiar, no 
Artigo 14.º define-se: 

c) As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas 
consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras 
definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não existir, a garantia de distância à 
estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a 
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adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do 
fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e 
respetivos acessos; 

A área dos reservatórios assim como a área das passagens hidráulicas e consequentes 
áreas buffer ainda se encontram em fase provisória. 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. 

4.3.4 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA: ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

4.3.4.1 ORDENAMENTO DO PDM DE RIBEIRA DE PENA 

No seguimento da análise efetuada aos restantes IGT relevantes aplicáveis (secção 
4.3.1), apresenta-se agora uma breve análise do ordenamento encontrado na 
cartografia do PDM de Ribeira de Pena. 

A cartografia que reflete a Planta de Ordenamento (PO) do PDM do Município de Ribeira 
de Pena, apresenta-se no Anexo I, fazendo-se seguidamente uma análise sintética das 
características encontradas nas vertentes abordadas nas diversas folhas dessa planta. 

i) PO – Classificação e Qualificação do Solo 

De acordo com Desenho 4 – Planta de Ordenamento, a área de estudo localiza-se 
integralmente em solo classificado como “Solo rural”, no PDM em análise, sendo que a 
maior expressão de território se encontra em área de “Espaços Florestais”, mais 
concretamente em “Área florestal de Produção Condicionada” e “Área Florestal e 
Silvopastoral de Produção”. 

Constata-se, também, a presença de outras categorias de “Solo rural”, designadamente 
“Área Agrícola Protegida” e em área de “Património Classificado”, nomeadamente o 
atravessamento do “Perímetro de Proteção a Património Classificado”, porém não se 
registam elementos nestas classes de solo. 

O agregado populacional mais próximo da área de estudo no concelho de Ribeira de 
Pena é a aldeia de Seirós, a norte da mesma. 

Em relação às áreas classificadas como “Solo Rural – Espaços Agrícolas”, concretamente 
“Área Agrícola Protegida”, classificação intercetada pelo presente projeto, o PDM de 
Ribeira de Pena refere, no Artigo 27.º que: 

“1 — As áreas agrícolas protegidas correspondem às áreas de aptidão elevada 
e moderada com vocação dominante para as atividades agrícolas e integradas 
na RAN” 

No Artigo 29.º: 
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“1 — São proibidas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades 
agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico.” 

Nos termos do disposto no Artigo 30.º: 

“1 — Nas Áreas Agrícolas Protegidas, a edificabilidade é determinada e 
condicionada pelo disposto na legislação específica, cumulativamente com as 
disposições seguintes: [que nada refere relativamente às intervenções 
previstas]” 

Aplica-se, novamente, o disposto no ponto 1. do Artigo 17.º 

“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.” 

Referente a “Área Florestal de produção condicionada”, o PDM de Ribeira de Pena 
refere, no Artigo 24.ª: 

“5 — São proibidas as ações e formas de ocupação que diminuam ou destruam 
a aptidão florestal dos solos e as ações e práticas culturais que aumentem o risco 
estrutural de incêndio florestal, bem como as mobilizações de solo, alterações 
do perfil dos terrenos, técnicas de instalação e modelos de exploração suscetíveis 
de aumentar o risco de degradação dos solos." 

Em relação a “Área florestal e silvopastoral de produção” e “Área florestal de produção 
condicionada”, aplica-se o disposto no Artigo 25.º do referido PDM: 

“1 – Nos Espaços Florestais o regime de edificabilidade restringe-se aos 
seguintes casos: 

d) Construção de equipamentos de interesse público, reconhecidos pela Câmara 
Municipal como determinantes para a concretização de estratégias de 
desenvolvimento do Município. 

4.3.4.2 CONDICIONANTES DO PDM DE RIBEIRA DE PENA 

ASPETOS GERAIS 

Sem prejuízo da análise que será efetua às servidões e restrições de utilidade pública 
(secção 4.3.5), apresenta-se agora uma breve análise das servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública relevantes abordadas no PDM de Ribeira de Pena. 
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De acordo com o Artigo 7.º do PDM de Ribeira de Pena, registam-se as seguintes 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública: 

• Recursos Hídricos: 

o Domínio Hídrico; 

o Captação de águas subterrâneas para abastecimento público; 

o Adutoras de abastecimento público; 

• Recursos geológicos: 

o Recursos Geológicos; 

o Pedreiras; 

• Recursos agrícolas e florestais: 

o Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

o Regime Florestal; 

o Povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 anos; 

• Recursos Ecológicos: 

o Reserva Ecológica Nacional (REN); 

o Rede Natura 2000: Sítio PTCON0003; 

o Espécies protegidas: 

▪ Sobreiro e Azinheira; 

▪ Azevinho espontâneo; 

o Arvoredo de interesse público; 

• Património arquitetónico e arqueológico classificado e em vias de classificação 
e respetivas zonas gerais e especiais de proteção: 

o Património Classificado; 

• Infraestruturas: 

o Rodovias; 

o Edifícios Escolares; 
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o Equipamentos de Saúde; 

o Equipamentos Públicos; 

o Marcos Geodésicos; 

o Emissário de esgotos domésticos. 

A potencial afetação de qualquer uma destas servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública (SRUP) será avaliada detalhadamente em EIA. Contudo, no presente 
capítulo é já apresentada uma análise preliminar das SRUP constantes na Planta de 
Condicionantes do PDM de Ribeira de Pena. 

No estabelecido no Artigo 8.º, do PDM de Ribeira de Pena, em relação à Reserva 
Ecológica Nacional: 

“2 — Sem prejuízo do regime legal aplicável sobre estas áreas, as intervenções 
nas áreas classificadas na REN deverão assegurar os seguintes objetivos: 

a) Promover a defesa dos leitos e margens das linhas de água e da vegetação 
ribeirinha, garantir o regime de escoamento natural respeitando o canal de 
vazão, no leito normal e no de cheia, e promover a infiltração e drenagem 
natural das águas pluviais; 

b) Assegurar a boa qualidade das águas superficiais e subterrâneas, impedindo, 
nos leitos e margens das linhas de água e nas áreas máxima infiltração, a sua 
contaminação com pesticidas e fertilizantes ou a descarga de efluentes não 
tratados e as ações que envolvam risco de poluição química e orgânica; 

c) Proteger as encostas com risco de erosão, condicionando a alteração de 
morfologia do solo, as ações de impermeabilização e outras ações suscetíveis de 
induzir ou agravar a erosão dos solos, designadamente as mobilizações 
mecânicas profundas e outras operações de preparação do solo para fins 
agrícolas ou florestais que compreendam a mobilização segundo a linha de 
maior declive e a alteração do perfil natural do terreno, bem como a remoção 
total da vegetação arbustiva e ou arbórea, nomeadamente através de cortes 
rasos e da prática de queimadas nas áreas silvopastoris; 

Em relação aos “Perímetros Florestais” o PDM de Ribeira de Pena estabelece no Artigo 
9.º que: 

“As áreas inseridas nos Perímetros Florestais do Barroso e de Ribeira de Pena, 
identificadas na Planta de Condicionantes, estão submetidas ao Regime 
Florestal Parcial e às disposições do Plano de Gestão do Perímetro respetivo.” 

O ponto 4 do Artigo 44.º refere que: 
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“4 — A estrutura ecológica em solo rural rege -se, cumulativamente com as 
disposições aplicáveis às categorias de solo rural e às servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública sobre que recai, pelas seguintes regras:  

a) A construção para fins habitacionais só é admitida para a residência do 
agricultor da exploração agrícola, empreendimentos de turismo em espaço rural 
e equipamentos de interesse municipal;” 

PLANTA DE CONDICIONANTES DO PDM DE RIBEIRA DE PENA 

Remete-se para Anexo I a análise da cartografia da Planta de Condicionantes do PDM do 
Município de Ribeira de Pena, analisando-se sinteticamente, de seguida, as mesmas. 

i) Planta de Condicionantes 

No Desenho 5.1 Planta de Condicionantes – PDM Ribeira de Pena, é possível identificar 
manchas de REN, RAN e Regime Florestal na área de estudo. Na área de estudo constata-
se a interceção com, ainda que residual, REN e Regime Florestal. 

ii) Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio PDM Ribeira de Pena 

Com base no Desenho 5.3 Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio PDM 
Ribeira de Pena, verificasse que a área de estudo está inserida em área de Risco de 
Incêndio Muito Alto, havendo também área classificada como Risco de Incêndio Alto. 
Fora da área de estudo encontra-se um ponto de água. 

O PDM de Ribeira de Pena, no Artigo 18.º - Medidas de Defesa Contra Incêndios 
Florestais, refere que: 

“1 — Em espaços com ocupação florestal (floresta, matos e pastagens 
espontâneas) ou com ele confinante, as novas edificações têm de garantir na 
sua implantação no terreno, uma distância à estrema da propriedade de uma 
faixa de proteção com uma largura mínima de 50 metros a partir da alvenaria 
exterior da edificação. 

2 — Noutros espaços rurais, que não os espaços com ocupação florestal, desde 
que seja assegurada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal (floresta, 
matos e pastagens espontâneas), as novas edificações fora das áreas 
consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno uma distância 
à estrema da propriedade, uma faixa de proteção de: 

a) 25 metros relativamente às áreas de muito alta perigosidade da 
cartografia de risco de incêndio; 

b) 15 metros relativamente às áreas de alta perigosidade da cartografia 
de risco de incêndio;” 
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iii) Planta de Condicionantes – Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios PDM Ribeira de Pena 

Através do Desenho 5.4 Planta de Condicionantes – Povoamentos florestais 
percorridos por incêndios PDM Ribeira de Pena é possível verificar que a área de estudo 
interceta áreas ardidas em 2001, 2002 e 2005. A área de estudo interceta áreas ardidas 
em 2005. 

iv) Planta de Condicionantes – REN PDM Ribeira de Pena 

O Desenho 5.5 Planta de Condicionantes – REN PDM Ribeira de Pena, identifica os 
sistemas da REN intercetados pela área de estudo. A área de estudo interceta 
maioritariamente “Áreas com risco de erosão” e “Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias”. A área de estudo interceta “Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias”. 

v) Planta de Condicionantes – Zonamento Acústico – Período Diurno 

O Desenho 5.6 Planta de Condicionantes – Zonamento Acústico Diurno PDM Ribeira 
de Pena, a área de estudo está inserida em zonas com <35 dB, assim como a API. 

vi) Planta de Condicionantes – Zonamento Acústico – Período Noturno 

O Desenho 5.7 Planta de Condicionantes – Zonamento Acústico Noturno PDM Ribeira 
de Pena, a área de estudo está inserida em zonas com <35 dB, assim como a API. 

4.3.5 SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

4.3.5.1 ENQUADRAMENTO 

Constitui uma restrição de utilidade pública, toda e qualquer limitação sobre o uso, 
ocupação e transformação do solo que impede o proprietário de beneficiar do seu 
direito de propriedade pleno, sem depender de qualquer ato administrativo uma vez 
que decorre diretamente da lei. A servidão é uma restrição de utilidade pública que tem 
subjacente a proteção de um bem ou de um interesse público, mas com características 
próprias. 

No EIA, para além de outras condicionantes territoriais que venham a ser identificadas, 
quer na consulta dos IGT aplicáveis, quer nos resultados da consulta a efetuar às 
entidades pertinentes, tendo em conta as características e a localização do projeto, 
serão analisadas todas as servidões e restrições de utilidade pública que sejam 
identificadas na área de estudo, sendo evidentemente dada particular atenção aquelas 
que possam existir na área a intervencionar no âmbito do projeto, de modo a garantir a 
compatibilidade do projeto com as mesmas, designadamente através da sugestão de 
alternativas de localização de determinados elementos do projeto dentro do layout que 
vier a ser proposto para a área de implantação do projeto ou propondo novas 
alternativas de localização para elementos pontuais. 
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Será verificada a existência de servidões e restrições na área de estudo do EIA nos 
seguintes domínios (não obstante a inclusão de outros que se venham a revelar 
necessários não só em particularidades dos domínios aqui referidos como noutros 
domínios como os relativos a equipamento, património edificado ou atividades 
perigosas):  

• Recursos naturais 

o Recursos hídricos 

▪ Domínio Público Hídrico 

▪ Captações de águas subterrâneas para abastecimento público  

o Recursos Geológicos 

o Recursos Agrícolas e Florestais 

▪ Reserva Agrícola Nacional – RAN 

▪ Perigosidade de incêndio florestal 

▪ Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

▪ Regime Florestal 

o Recursos Ecológicos 

▪ Reserva Ecológica Nacional – REN 

▪ Áreas protegidas 

▪ Rede Natura 2000 

• Infraestruturas 

o Infraestruturas de abastecimento de água 

o Infraestruturas de drenagem de águas residuais 

o Infraestruturas da rede elétrica 

o Infraestruturas rodoviárias 

o Telecomunicações 

o Marcos geodésicos 

o Património classificado ou em vias de classificação 
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o Postos de Vigia 

Nesta fase consideram-se desde já relevantes, devido à identificação da sua presença 
dentro dos limites na área potencial a intervencionar, as seguintes servidões e 
restrições, sem que isso signifique necessariamente a interferência do projeto com as 
mesmas, e não descurando outras servidões e restrições que possam também vir a ser 
consideradas relevantes no decurso da elaboração do EIA: 

• Recursos naturais 

o Recursos hídricos 

▪ Domínio Público Hídrico 

▪ Captações de águas subterrâneas para abastecimento público 

o Recursos Ecológicos 

▪ Reserva Ecológica Nacional – REN 

o Recursos Agrícolas e Florestais 

▪ Árvores protegidas, com destaque para os sobreiros, azinheiras e 
oliveiras 

▪ RAN – Rede Agrícola Nacional 

▪ Perigosidade de incêndio florestal 

▪ Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

▪ Regime Florestal 

As servidões e restrições associadas a infraestruturas serão analisadas no EIA, com maior 
ou menor detalhe, em função da previsível interferência de elementos de projeto com 
as mesmas, face ao layout que for definido. 

4.3.5.2 DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

A Lei da Água - Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua versão em vigor2 - estabelece 
as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e gestão. 

 

2 Lei da água: Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de 

fevereiro, pelo DL 245/2009, de 22/09, pelo DL n.º 60/2012, de 14/03, pelo DL n.º 130/2012, de 22/06, pela Lei n.º 
42/2016, de 28/12 e pela Lei n.º 44/2017, de 19/06). 
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A Titularidade dos Recursos Hídricos é estabelecida pela Lei n.º 54/2005, de 15 de 
novembro, na sua versão em vigor3, a qual determina a constituição de servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público Hídrico 
(DPH). 

O Regime Jurídico da Utilização dos Recursos Hídricos (RJURH) é estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua versão em vigor4. Este diploma legal 
refere no seu Art.º 1º que “A autorização, licença ou concessão constituem títulos de 
utilização dos recursos hídricos, e são reguladas nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de 
Dezembro, e do presente decreto-lei.” 

No âmbito do EIA serão analisados os referidos diplomas associados ao Domínio Público 
Hídrico (DPH) e verificada a conformidade dos diversos elementos do projeto com o 
mesmo. 

4.3.5.3 RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL – REN 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) tem sido considerada um instrumento fundamental 
na política de ordenamento do território, pelo papel que detém na regulação do uso de 
áreas de elevada sensibilidade do ponto de vista ambiental, fundamentais para o 
equilíbrio do território e para a segurança de pessoas e bens.  

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e 
sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são 
objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica 
um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à 
ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis 
com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

O RJREN - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua  versão em vigor, republicada no 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, é regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro, e define as situações de usos ou ações, que, nos termos referidos 
nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º, são considerados compatíveis com os objetivos de proteção 
hidrológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas 
em Reserva Ecológica Nacional. 

De acordo com o Art. 21.º do RJREN “Nas áreas da REN podem ser realizadas as ações 
de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do 
membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do 
território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se 

 

3 Titularidade dos Recursos Hídricos: Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 

4/2006, de 11 de janeiro, alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21/11, pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho e pela Lei n.º 
31/2016, de 23/08 
4 RJURH: Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, alterado pelos seguintes diplomas: DL n.º 391-A/2007, de 21/12, 

DL n.º 93/2008, de 04/06, DL n.º 107/2009, de 15/05, DL n.º 245/2009, de 22/09, DL n.º 82/2010, de 02/07, Lei n.º 
44/2012, de 29/08, Lei n.º 12/2018, de 02/03 e DL n.º 97/2018, de 27/11 
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possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.”(n.º 1). O 
despacho que autoriza a realização destas ações pode, contudo, “estabelecer, quando 
necessário, condicionamentos e medidas de minimização de afetação para execução de 
ações em áreas da REN.” (n.º 2). 

De salientar, no entanto, que a exploração de recursos hídricos é uma ação classificada 
como compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais, garantindo-se, no entanto, que, em fase de EIA, serão 
envidados todos os esforços que minimizar a afetação desta restrição de utilidade 
pública. 

A REN desagregada da CCDR-Norte na área de interesse da PDA está cartografada no 
Desenho 6 – Reserva Ecológica Nacional (Anexo I). 

De acordo com a REN desagregada publicada constata-se que na  
área de estudo existem manchas de REN associadas a:  

• Cursos de água e respetivos leitos e margens  

• Cabeceiras de linhas de água 

• Faixas de proteção de escarpas 

• Escarpas 

• Áreas com risco de erosão 

De referir ainda que, no âmbito do n.º 7 do Artigo 16.º-A do RJREN, os projetos públicos 
ou privados detentores de uma declaração de impacte ambiental (DIA) favorável ou 
condicionalmente favorável estão sujeitos a um regime procedimental simplificado para 
alteração da delimitação da REN, decorrente desses mesmos projetos. Nestes casos, nos 
termos do estabelecido no n.º 8, face a uma DIA favorável ou condicionalmente 
favorável, a câmara municipal promove as diligências necessárias à alteração da 
delimitação da REN e apresenta a respetiva proposta de alteração à CCDR. No prazo de 
10 dias a contar da apresentação da proposta da câmara municipal, CCDR aprova a 
alteração simplificada da delimitação da REN com fundamento na DIA (n.º 9). 

Neste contexto, considera-se que o projeto é compatível com o RJREN, ficando a sua 
implementação autorizada em terrenos que atualmente integram a REN, sempre 
qunado o projeto seja alvo de uma DIA favorável ou favorável condicionada. 

4.3.5.4 RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL - RAN 

Criada com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e 
garantia da sua afetação à agricultura, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi instituída 
pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 
novembro. O regime jurídico da RAN foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 
de março, tendo sido revogado o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, que vigorou 
durante 20 anos. O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março articula o regime da RAN 
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com o quadro estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento 
Rural (PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
na Estratégia Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territoriais 
relevantes, nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos 
sectoriais. A sua versão em vigor corresponde à alteração promovida pelo Decreto-Lei 
n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

Remete-se para análise o Desenho 7 – Enquadramento da RAN na área de projeto no 
Anexo I. 

De acordo com a versão mais recente do Regime Jurídico de RAN, nomeadamente, o seu 
artigo 21.º, são definidas ações interditas nas áreas afetas ao regime da RAN. É ainda 
referenciado, no n.º 1 do artigo 22º, que “as utilizações não agrícolas de áreas 
integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves 
prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora 
das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, 
ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificadas como de menor 
aptidão, e quando estejam em causa: d) Instalações ou equipamentos para produção de 
energia a partir de fontes de energia renováveis.” 

De entre as ações compatíveis, e segundo orientações genéricas da Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a instalação de parques de energias 
renováveis não pode ser enquadrável na exceção da alínea d) do n.º 1 do artigo 21.º, 
pelo que a sua instalação terá de ser aferida ao abrigo do enquadramento excecional 
dado pelo artigo 25.º do referido Decreto-Lei, o qual determina no seu número 1 que 
podem “ser autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas de áreas 
integradas na RAN para a realização de ações de relevante interesse público que sejam 
reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área 
do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que 
não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN”.  O que se 
verifica, uma vez que este é um projeto associado ao Sistema Electroprodutor do 
Tâmega. 

Refere-se que, de acordo com o regime jurídico em vigor, as autorizações não agrícolas 
de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas 
entidades regionais da RAN. 

A área de estudo do AH Minhéu interceta uma pequena área integrada em RAN, porém 
na zona do circuito hidráulico que é em troço subterrâneo. 

4.3.5.5 PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL 

O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro estabelece o Sistema de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de 
funcionamento, tendo entrado em vigor em 1.01.2022. Os condicionalismos impostos 
neste diploma legal serão respeitados pelo projeto e a conformidade do projeto com os 
mesmos será verificada no EIA.  
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Efetivamente, sem prejuízo de uma análise mais detalhada a efetuar no EIA, sistematiza-
se seguidamente o estabelecido nos artigos 60.º e 61.º.  

De acordo com o definido no Artigo 60º do SGIFR, relativo a condicionamento da 
edificação em Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança (APPS), nas áreas das APPS 
(correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural «elevada» e «muito 
elevada», delimitadas na planta de condicionantes do plano territorial aplicável [neste 
caso o PDM de Vila Pouca de Aguiar e PDM de Ribeira de Pena, podendo as áreas 
correspondentes a APPS no interior da área potencial de intervenção e respetiva 
envolvente ser identificadas no Desenho 5.2 – Planta de Condicionantes Anexa do PDM 
de Vila Pouca de Aguiar – relativa à Perigosidade de incêndio e Desenho 5.3 – Planta 
de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio PDM Ribeira de Pena5 , apresentado no 
Anexo I, são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se 
traduzam em operações de loteamento e obras de edificação [n.º 1], com exceção [n.º 
2], entre outras, dos seguintes: 

d) Obras destinadas a utilização exclusivamente agrícola, pecuária, aquícola, 
piscícola, florestal ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos, desde 
que a câmara municipal competente reconheça o seu interesse municipal e 
verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: 

i) Inexistência de alternativa adequada de localização fora de APPS; 

ii) Adoção de medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo 
interessado, incluindo uma faixa de gestão de combustível com a largura de 100 
m em redor do edifício ou conjunto de edifícios; 

iii) Adoção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de 
incêndios nas edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e 
resistência das edificações à passagem do fogo; 

iv) Inadequação das edificações para uso habitacional ou turístico. 

Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, compete à câmara municipal a verificação das 
exceções previstas e, no caso das exceções constantes da alínea d) é ainda necessário 
um parecer vinculativo da comissão municipal de gestão integrada de fogos rurais. 

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, os condicionamentos previstos no n.º 2 são 
inscritos no alvará que titula a operação urbanística, nos termos da alínea h) do n.º 4 do 
artigo 77.º do regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação em vigor (correspondente 
atualmente à 21ª versão, dada pela Lei n.º 118/2019, de 17/09). 

 

5 O Desenho 5.2 e 5.3 são apresentados em separado dado que a escala do estrato original é 
diferente, devendo ser cada um representado na escala original. 
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De acordo com o definido no Artigo 61º do SGIFR, as obras de construção ou ampliação 
de edifícios em solo rústico fora de aglomerados rurais, quando se situem em território 
florestal ou a menos de 50 m de territórios florestais, devem cumprir um conjunto de 
condições cumulativas, das quais se destacam: 

 a) Adoção de uma faixa de gestão de combustível com a largura de 50 m em redor 
do edifício ou conjunto de edifícios; 

b) Afastamento à estrema do prédio, ou à estrema de prédio confinante pertencente 
ao mesmo proprietário, nunca inferior a 50 m; 

c) Adoção de medidas de proteção relativas à resistência do edifício à passagem do 
fogo, de acordo com os requisitos estabelecidos por despacho do presidente da 
ANEPC e a constar em ficha de segurança ou projeto de especialidade no âmbito do 
regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios, de acordo com a categoria 
de risco, sujeito a parecer obrigatório da entidade competente e à realização de 
vistoria; 

d) Adoção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de 
incêndios no edifício e respetivo logradouro. 

No contexto do estabelecido no SGIFR, o projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do 
Minhéu em matéria de Defesa da Floresta Contra Incêndios respeitará o aplicável 
estabelecido no SGIFR assim como o que for definido pelos municípios de Vila Pouca de 
Aguiar e Ribeira de Pena nesta matéria. 

4.3.5.6 Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

O diploma estruturante do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI) tem 
sido até agora o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual (10ª 
versão com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 82/2021, de 13 de 
março), que estabelece, entre outras, medidas e ações de defesa da floresta contra 
incêndios a levar a cabo por entidades privadas com intervenção no setor florestal. 
Apesar de este diploma legal ter sido revogado com a publicação do Sistema de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), os PMDFCI (Planos Municipais de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios) em vigor produzem efeitos até 31.12.2022, sendo posteriormente 
substituídos pelos programas de execução municipal previstos no SGIFR. 

O PMDFCI de Vila Pouca de Aguiar foi revisto em abril de 2016 vigorando por 5 anos, até 
2021, quando entra em vigor do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de março que prolonga 
a validade do PMDFCI de Vila Pouca de Aguiar até 31 de dezembro de 2022, segundo o 
n.º 2 do Artigo 79º. 

Em situação idêntica, encontra-se o PMDFCI de Ribeira de Pena, aquando da entrada 
em vigor do DL 82/2021, este foi renovado até 31 de dezembro de 2022. 
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Neste contexto ambos os PMDFCI estão em vigor e o projeto ficará sujeito ao 
cumprimento do estabelecido nos mesmos.  

Assim, no EIA serão analisadas as áreas florestais percorridas por incêndios e avaliada a 
conformidade do projeto, se aplicável, com as medidas e planos de ação que possam 
constar dos programas de execução municipal decorrentes do SGIFR.  

4.3.5.7 REGIME FLORESTAL 

O regime florestal decorre dos decretos de 24 de dezembro de 1901, de 24 de dezembro 
de 1903 e de 11 de julho de 1905. 

De acordo com o número 3 do artigo 48.º do PDM de Vila Pouca de Aguiar, o regime 
jurídico das áreas submetidas a regime florestal carece de parecer prévio da Autoridade 
Florestal Nacional em caso de necessidade de efetuar o corte e/ou destruição de 
regeneração florestal de arvoredo. 

O perímetro florestal do Alvão é submetido ao regime florestal no PROF TMAD, no artigo 
7.º. O Regime de Condicionamento a considerar para o presente projeto refere-se 
essencialmente, caso se verifique a necessidade de abate de árvores em área submetida 
a regime florestal tem de ser previamente coordenado com o ICNF (nenhum corte de 
arvoredo se poderá efetuar sem prévio auto de marca - artigo 148º, do Decreto de 
1903). Remete-se para análise o Desenho 8 – Regime Florestal na área do projeto. 

Deste modo, deve ser prevista a comunicação ao ICNF na fase prévia ao licenciamento 
caso se verifique o abate de arvores. 

4.4 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO E SUA ENVOLVENTE DIRETA 

A área localiza-se no distrito de Vila Real, na margem esquerda do rio Tâmega a cerca 
de 4,63 km da Barragem do Alto Tâmega, 4,12 km de Barragem de Gouvães e a 10,77 
km da Barragem de Daivões.  

A área de estudo localiza-se nas Serras de Alvão Marão, estando uma das alternativas 
de localização dos reservatórios completamente inserida no ZEC do Alvão/Marão assim 
como em Important Bird Area (IBA). 

Na Figura 4.3 apresenta-se o enquadramento da área de interesse da PDA em termos 
de recursos hídricos superficiais. 
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Figura 4.3 – Enquadramento Hidrográfico da-PDA 

 

Analisando a Figura 4.3, verifica-se que 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 abrangidas na área 
terão características de cabeceira, sem expressão. 

A área de estudo é composta maioritariamente por espaços agrícolas ou florestais, 
ocupando, maioritariamente, Espaços Florestais de Produção, seguido de Espaços 
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Florestais de Conservação e, por último, Espaços Agrícolas, de acordo com o PDM de 
Vila Pouca de Aguiar. Os agregados populacionais mais próximos da área de estudo são 
as aldeias de Trandeiras, Afonsim e Cabanes.  

As áreas de 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 
florestas de pinheiro-bravo, florestas de outros carvalhos, olivais e agricultura com 
espaços naturais e seminaturais. Na área de estudo é de realçar a existência de florestas 
de eucalipto, tecido edificado e áreas em construção (na zona do circuito hidráulico, 
localizada mais a norte e próxima da barragem do Alto Tâmega). 

 

Fotografia 4.1 - Área de estudo da PDA 

Relativamente à flora e vegetação, foi realizada uma visita de reconhecimento do local 
no decorrer da elaboração da PDA e na área de estudo foram identificados diversos 
habitats HIC, nomeadamente: 4030, 4020*, 9230, 9330, 6430, 91E0*, 91B0, 8230 e 
6410. Dos quais apenas 4030, 4020*, 6510 e 8230 se encontram na área dos 
reservatórios. No Desenho 9 do Anexo I apresenta-se cartografia dos habitats. 

Relativamente à fauna, é de realçar a presença de aves de rapina de interesse na zona, 
estando confirmada a nidificação da espécie Circus pygargus na zona, uma espécie 
protegida e categorizada como ameaçada no Livro Vermelho (em perigo). Dentro dos 
estudos de monitorização no âmbito do SET, desde 2019 que se identificam ninhos desta 
espécie na zona, e em 2021 foram detetados dois ninhos na área a 150 m das duas 
alternativas para a localização do reservatório. Até 2020 estava identificado um 
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território de Circus cyaneus, uma espécie protegida, porém em 2021 o mesmo não foi 
identificado. 

A área de estudo encontra-se totalmente inserida na área da alcateia de Minhéu. Esta 
alcateia é a mais incerta da envolvente tendo sido confirmada a presença de indivíduos 
em 2018 e 2020, mas sem reprodução. A sudeste dos reservatórios, mas fora da área de 
estudo, localiza-se ainda a alcateia da Falperra. 

 

Figura 4.4 - Alcateias de lobos registadas na área em estudo 
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Aquando da identificação de áreas para implementação de medidas compensatórias no 
âmbito do SET, foi realizado um levantamento de património para uma parte da zona 
em estudo.  

Os contextos identificados apresentam tipologias diversificadas, predominantemente 
de caracter arqueológico – relacionadas na sua maioria com manifestações tumulares 
de época pré‐histórica – mas também de natureza arquitetónica, vernacular e/ou 
infraestrutural relacionadas com a antropização do espaço como povoados fortificados 
atribuíveis à Idade do Ferro. 

Esta área abrangia a zona dos reservatórios, tendo sido observadas 26 ocorrências 
patrimoniais – das quais 10 estão localizadas dentro da área dos reservatórios e, destes, 
5 encontram-se dentro dos reservatórios. Todas as OP observadas dentro da área dos 
reservatórios são manifestações tumulares de época pré-histórica. No Desenho 10 
Ocorrências patrimoniais na área do projeto (Anexo I) apresenta-se a cartografia 
relativa ao Património. 
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Quadro 4.3 – Ocorrências de Interesse Patrimonial identificadas na envolvente da área de estudo 

Nº DE 
REGISTO 

TOPÓNIMO 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
ESTADO ATUAL BREVE DESCRIÇÃO - BIBLIOGRAFIA 

1 
Alto do Ribeiro 

Seco 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Relocalizado. Profundamente deteriorado. No local ainda se 

observavam blocos de quartzo espalhados pela encosta. 

Possível monumento funerário, da Idade do Bronze, 
quase totalmente destruído. Em 2001 via‐se no local 
uma cratera baixa subcircular e apenas muito ténues 
vestígios do possível tumullus, observando‐se, pela 
encosta abaixo da cratera, uma grande quantidade de 
pedras de quartzo branco. Segundo a descrição da 
população local, teria cerca de 3 a 4m de diâmetro, 
com 20 a 30cm de altura (SOARES 2001). 

2 
Fragão/Casa dos 
Mouros 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Relocalizado. Mau estado de conservação. Pensamos que 
Mário Reis poderá estar a relacionar este monumento, 
erradamente, com o monumento referido por Domingos 
Cruz por Alto das 

Hortinhas (CRUZ 1985: 399). 

Pequeno monumento, muito destruído e de difícil 
deteção, com cerca de 12/13 metros de diâmetro, 
elevando‐se somente 20/30 cm acima do solo e uma 
larga e evidente cratera de violação, onde se observava 
um possível esteio de granito tombado (SOARES 2001). 

3 
Alto das 
Hortinhas 

Habitat 

Relocalizado. Mau estado de conservação. Não foi possível 

relocalizar a sepultura escavada na rocha, nem observamos 

quaisquer alinhamentos de estruturas retangulares, buracos 
de poste ou espólio relacionado com a ocupação do local. Foi 
identificado um pequeno trecho de muro, adossado a um 
afloramento, que nos induz à presença de uma estrutura de 
tipo abrigo semiconstruído. O local encontra‐se muito 
destruído por surribas, provavelmente relacionadas com 
plantações florestais 

Cabeço pouco pronunciado onde se observam vários 
alinhamentos de estruturas retangulares em pedra, de 
construção muito tosca, alguns buracos de poste 
associados a pequenos muretes e a algumas covinhas. 
Referência a uma sepultura escavada na rocha, já não 
identificada em 2001. O sítio encontrava‐se em parte 
destruído pela abertura de caminhos e por 
arroteamentos para plantações florestais. O autor 
sugere que o observado se relacionaria com uma 
ocupação temporária de possível cronologia 
medieval/moderna (SOARES 2001; BATATA el al 2008: 
54, 55) 
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Nº DE 
REGISTO 

TOPÓNIMO 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
ESTADO ATUAL BREVE DESCRIÇÃO - BIBLIOGRAFIA 

4 
Alto das 
Hortinhas 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Relocalizado. Mau estado de conservação. No local ainda se 

observa uma mancha de calhaus e blocos de quartzo, 
espalhadas de forma radial e depressão central. 

Monumento megalítico com cerca de 8m de diâmetro, 
muito destruído, cratera na parte central e sem 
vestígios de camara megalítica (CRUZ 1885: 399) 

5 Portela (1) 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Monumento megalítico com cerca de 8/9m de diâmetro e 
40cm de altura, aparentemente construído unicamente em 
terra, apresentando uma cratera de violação (SOARES 2001; 
BATATA el al 2008: 52, 53) 

Monumento megalítico com cerca de 8/9m de 
diâmetro e 40cm de altura, aparentemente construído 
unicamente em terra, apresentando uma cratera de 
violação (SOARES 2001; BATATA el al 2008: 52, 53) 

6 Portela (2) 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Monumento megalítico com cerca de 6/7m de diâmetro e 
20/30cm de altura, aparentemente construído unicamente 
em terra, apresentando uma cratera de violação (SOARES 
2001; BATATA el al 2008: 52). 

Monumento megalítico com cerca de 6/7m de 
diâmetro e 20/30cm de altura, aparentemente 
construído unicamente em terra, apresentando uma 
cratera de violação (SOARES 2001; BATATA el al 2008: 
52) 

7 Portela (3) 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Não foi identificada qualquer referência ao local/Inédito 
Não foi identificada qualquer referência ao 
local/Inédito 

8 Bezerral 1 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Monumento megalítico com cerca de 10m de diâmetro, não 
sendo visível esteios da camara (CRUZ 1985: 399; BATATA el 
al 2008: 48, 49) 

Monumento megalítico com cerca de 10m de diâmetro, 
não sendo visível esteios da camara (CRUZ 1985: 399; 
BATATA el al 2008: 48, 49) 

9 Bezerral 2 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Monumento megalítico com cerca de 8m de diâmetro, não 
sendo visível esteios da camara (CRUZ 1885: 399; BATATA el 
al 2008: 49) 

Monumento megalítico com cerca de 8m de diâmetro, 
não sendo visível esteios da camara (CRUZ 1885: 399; 
BATATA el al 2008: 49) 

10 
Cimo das 
Fornalhas 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Monumento megalítico constituído por mamoa (VILANOVA 
1992; BATATA el al 2008: 49) 

Monumento megalítico constituído por mamoa 
(VILANOVA 1992; BATATA el al 2008: 49) 
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Nº DE 
REGISTO 

TOPÓNIMO 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
ESTADO ATUAL BREVE DESCRIÇÃO - BIBLIOGRAFIA 

11 Eiras 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Não foi identificada qualquer referência ao local/Inédito. 
Não foi identificada qualquer referência ao 
local/Inédito 

12 
Monte Minhéu 
(1) 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Relocalizado. Mau estado de conservação. No local ainda se 
observa a elevação de pedras e terra que correspondem à 
mamoa, assim como a depressão central correspondente à 

cratera de violação e ainda alguns esteios. 

Monumento megalítico com cerca de 12m de diâmetro, 
conservando ainda alguns dos esteios da câmara, já 
deslocados (CRUZ 1985: 399; BATATA el al 2008: 48, 
49). 

13 
Monte Minhéu 
(2) 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Identificado. Monumento funerário com cerca de 8/10m de 
diâmetro e altura máxima inferior a 1,5m, não sendo 
percetíveis quaisquer esteios da câmara in sito. O 
monumento encontra‐se muito destruído e violado na zona 
da câmara funerária, facto atestado pela depressão central 
que apresenta. 

Não foi identificada qualquer referência ao 
local/Inédito. 

14 Monte Minhéu 
Grafismos 
Rupestres 

Identificado. Bloco de granito, de forma subrectangular, 
aplanado, onde se observaram, na face superior, vários 
motivos de tipo "fossete". 

Não foi identificada qualquer referência ao 
local/Inédito. 

15 Monte Minhéu Cista 

Identificado. Mau estado de conservação. No local foram 
identificadas duas lajes (graníticas) fincadas no solo dispostas 
paralelamente, parecendo indiciar a existência de uma cista, 
de pequenas dimensões, no local. 

Não foi identificada qualquer referência ao 
local/Inédito. 

16 
Castro de 
Pensalvos 

Povoado 
fortificado 

Relocalizado. No local ainda se observam plataformas, assim 

como derrubes referentes às muralhas do povoado. 

Povoado fortificado, implantado em encosta de 
acentuada inclinação na vertente Norte da serra do 
Alvão, munido de um sistema defensivo monumental, 
constituído por uma muralha antecedida por um fosso 
(PEREIRA 2001; BATATA el al 2008: 99, 100). 

17 
Mamoa 
(destruída) 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Não foram efetuados trabalhos de relocalização. Segundo 
informações recolhidas na povoação, os inquiridos não 
tinham memória de qualquer estrutura funerária. No 
entanto reconhecem o topónimo relacionando‐o com 
propriedades localizadas a sudoeste da aldeia. 

Domingos Cruz refere localizar‐se a SO da Freguesia de 
Trandeiras, sendo que já só seriam visíveis vestígios da 
mamoa (CRUZ 1885: 399). 

18 Trás do Outeiro 1 
Monumento 

funerário sob 
Não foram efetuados trabalhos de relocalização. Segundo 

Monumento megalítico com cerca de 15m de diâmetro 
e 1cm de altura, apresentando uma cratera de violação 



T2022-369-01-SET-PDA AH Minheu 
 

Proposta de Definição de Âmbito do EIA do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu 

 

59 

 

Nº DE 
REGISTO 

TOPÓNIMO 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
ESTADO ATUAL BREVE DESCRIÇÃO - BIBLIOGRAFIA 

tumullus informações recolhidas na povoação, os inquiridos 
identificaram a estrutura e têm ainda memória da mesma e 
da sua localização. 

e ausência de vestígios da câmara (SOARES 2001; 
BATATA el al 2008: 49, 50). 

19 Trás do Outeiro 2 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Não foram efetuados trabalhos de relocalização. Segundo 
informações recolhidas na povoação, os inquiridos 
identificaram a estrutura e têm ainda memória da mesma e 
da sua localização. 

Monumento megalítico com cerca de 10m de diâmetro 
e 20ccm de altura, observando‐se ainda um esteio. 
Encontrar‐se‐ia muito destruída (SOARES 2001; BATATA 
el al 2008: 50). 

20 Trás do Outeiro 3 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Não foram efetuados trabalhos de relocalização. Segundo 
informações recolhidas na povoação, os inquiridos 
identificaram a estrutura e têm ainda memória da mesma e 
da sua localização. 

Monumento megalítico com cerca de 15/16m de 
diâmetro e 1,5/2m de altura, com a mamoa bem 
preservada, apresentando profundos vestígios de 
violação na zona central, mas preservavam intacta a 
estrutura da câmara, poligonal, com entrada voltada a 
leste (SOARES 2001; BATATA el al 2008: 51). 

21 Trás do Outeiro 4 

Monumento 

funerário sob 

tumullus 

Não foram efetuados trabalhos de relocalização. Segundo 
informações recolhidas na povoação, os inquiridos 
identificaram a estrutura e têm ainda memória da mesma e 
da sua localização. 

Monumento megalítico com cerca de 16/17m de 
diâmetro e 1m de altura, muito destruído, 
apresentando uma cratera de violação e ausência de 
vestígios da câmara (SOARES 2001; BATATA el al 2008: 
49). 

22 Trandeiras 
Núcleo 

habitacional 
Não aplicável. Núcleo habitacional rural da aldeia de Trandeiras. 

23 Afonsim 
Núcleo 

habitacional 
Não aplicável. Núcleo habitacional rural da aldeia de Afonsim. 

24 Soutelo de Matos 
Núcleo 

habitacional 
Não aplicável. 

Núcleo habitacional rural da aldeia de Soutelo de 
Matos. 

25 Fojo Fojo 

Não foram efetuados trabalhos de relocalização. Segundo 
informações recolhidas na povoação, os inquiridos não 
tinham memória de qualquer estrutura de tipo "fojo" nem 
muros com orientações convergentes que possam indiciar tal 
a estrutura. No entanto reconhecem o topónimo 
relacionando‐o com um local localizado a norte da aldeia. 

Referência, nas memórias paroquiais de 1758 da 
Freguesia de Afonsim, 
a "hum fojo murado de parede alta aonde cai os lobos 
e os moradores os matam" (Capela 2006: 512). A 
alusão toponímica mencionada nas CMP 74 de 1952 e 
CMP 74 de 1997. 

26 
Buraco do 
Chimpôno 

Indeterminado 
Não foi relocalizado. Foi identificado o local indicado ("em 
frente às ventoinhas, a cerca de 10m do ribeiro, debaixo de 

Segundo informações recolhidas na povoação de 
Trandeiras, "acerca de coisas antigas" (e na sequência 



T2022-369-01-SET-PDA AH Minheu 
 

Proposta de Definição de Âmbito do EIA do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu 

 

60 
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TOPÓNIMO 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
ESTADO ATUAL BREVE DESCRIÇÃO - BIBLIOGRAFIA 

umas fragas e junto a um caminho antigo de ir ao mato") 
sem que se tenha identificado qualquer vestígio 
eventualmente relacionado com o referido contexto 
(provavelmente uma cavidade de tipo abrigo). 

do reconhecimento dos monumentos de Trás do 
Outeiro), há memória de "um buraco por onde entraria 
um homem, saindo do outro lado do ribeiro" que é 
designado por "Buraco do Chimpôno". 
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Na envolvente de projeto identificam-se os seguintes locais, potenciais recetores 
sensíveis: 

• Parada de Monteiros (<500 m) 

• Afonsim (cerca de 1,2km) 

• Trandeiras (<500 m) 

• Cabanes (cerca de 1,5 km) 

Foi desde já realizada uma medição in situ dos níveis de ruído. Os recetores 
sensíveis analisados localizam-se nas três aldeias de maior proximidade dos 
reservatórios, Trandeiras, Afonsim e Cabanes, durante o período diurno, 
entardecer e noturno, A Figura 4.5 esquematiza a localização dos pontos de 
amostragem. Os valores registados eram todos inferiores aos valores limite de 
exposição definidos no artigo 11.º do RGR. 

 

Figura 4.5 - Pontos de amostragem para a análise de ruído 
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A nível de paisagem, o presente projeto localiza-se nas Serras do Marão e Alvão, 
correspondente à Unidade de Paisagem 15 (UP15). 

“Em geral, esta unidade de paisagem é dominada por um relevo muito vigoroso, 
quer nas formas arredondadas dos granitos, quer nas mais escarpadas dos 
xistos. Este relevo conduz a uma sensação de pequenez e de fragilidade dos seres 
humanos cuja atividade se teve de adaptar às fortes condicionantes físicas 
presentes: as aldeias encontram-se sobretudo nas faldas das serras ou nas áreas 
planálticas (planalto granítico na parte este do Alvão), e as terras agrícolas 
localizam-se no fundo dos vales mais ou menos largos.” 

Consultada a Rede Geodésica Nacional (RGN) no site da DGT constatou-se 
ocorrência de um vértice geodésico nas proximidades da área de estudo em 
análise. Designa-se vértice geodésico de “Minhéu” e localiza-se nas coordenada 
M = 37071.84 e P = 208966.88. 

5 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

5.1 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu objetiva maximizar a 
produção de energia elétrica do Sistema Electroprodutor do Tâmega através da 
construção de um reservatório de água em zona de cumeada no Monte do 
Minhéu. O reservatório terá uma ligação hidráulica à barragem do Alto Tâmega, 
que faz parte do SET, e através da diferença de potencial entre as duas massas 
de água produzir-se-á energia elétrica. Prevê-se produzir, aproximadamente, 
mais 2.200 GWh anualmente com o incremento desta infraestrutura ao SET. 

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. Tendo criado o Quadro Estratégico 
de Política Climática (QEPiC), que integra os principais instrumentos de política 
nacional nesta matéria, nomeadamente o Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às alterações 
Climáticas 2020 (ENAAC 2020). 

Em traços gerais, o QEPiC procura garantir a resposta aos compromissos 
nacionais estabelecidos para 2020 e o cumprimento das metas estabelecidas 
para 2030, promovendo a transição para uma economia de baixo carbono 
assegurando uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE e 
reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação. Refere-se, assim, 
que uma via de garantir a redução das emissões encontra-se na aposta de 
utilização de energia renováveis, novas tecnologias e boas práticas, que não só 
diminui a dependência de combustíveis fósseis, mas também de mercados 
internacionais. 
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Mais recentemente, e numa aposta clara em se posicionar como líder no 
combate às Alterações Climáticas, Portugal desenvolveu o Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), que tem como objetivo suportar 
tecnicamente o compromisso de longo prazo assumido por Portugal de ser 
neutro em termos de emissões de GEE até 2050. 

Alinhado com a visão e desenvolvido em articulação com o RNC2050, foi 
apresentado, em janeiro de 2019, o Plano Nacional integrado Energia e Clima de 
Portugal (PNEC), que será o principal instrumento de política energética e 
climática para a década 2021-2030. 

No âmbito da Estratégia de Adaptação às Alterações climáticas, são identificados 
diferentes desafios, sendo um deles sem dúvida a integração entre todos os 
fatores.  

Equacionando o mix6 energético praticado em Portugal, conclui-se que este 
projeto irá permitir reduzir a quantidade7 de CO2 emitindo anualmente para a 
atmosfera em 300 000 toneladas. 

Especificamente no setor dos recursos hídricos e sua estratégia setorial de 
adaptação aos impactes das alterações climáticas com base numa análise 
cuidada de diferentes dimensões, resultam propostos seis programas, que 
abrangem 16 medidas específicas para os recursos hídricos, as quais 
acompanham as políticas ao nível dos Plano de Gestão de região hidrográfica. As 
medidas têm uma natureza transversal e proporcionam benefícios nos restantes 
setores utilizadores de água.  Identifica-se como relevante a medida de 
adaptação (Medida RH 4.2) relativa à construção de novas barragens, 
respondendo ao aumento da variabilidade da precipitação e do escoamento e 
aumentando a capacidade de regularização do escoamento fluvial para 
compatibilizar a capacidade de captação com a variação das necessidades de 
água, parte integrante do programa de medidas que visam o aumento da 
capacidade de armazenamento e de regularização de escoamento, contribuindo 
para um objetivo estratégico de Reforço da segurança da disponibilidade de 
água. 

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 localização do AH teve em conta que este aproveitamento é viável para 
cumprir em pleno a sua funcionalidade de alternativa de produção de energia 
por outras fontes, desde que localizado por forma a otimizar tecnicamente e 

 

6 Cálculos elaborados com base nas emissões específicas do CO2 po cada kWh produzido pelo setor 
electroprodutor, considerando o mix energético português no ano de 2021, que se traduz em 134 
g/kWh de CO2. 
7 Cálculos elaborados com base na nota informativa da APA com valores a serem utilizados na 
determinação das emissões de CO2 ao abrigo do regime CELE. 
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ainda maximizar o SET. Com a localização escolhida é possível o aproveitamento 
energético através da diferença de potencial, sendo a cota do reservatório 
suficientemente elevada de modo que o sistema seja sustentável económica e 
ambientalmente, justificando-se assim esta ser a melhor opção. 

5.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO, INCLUINDO, OS PRINCIPAIS PROCESSOS TECNOLÓGICOS ENVOLVIDOS 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO 

O Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu consiste numa solução de reforço 
do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, em cerca de 1.320 MW de 
potência instalada, através de 6 turbinas com 220 MW de potência. A solução 
consiste 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, solução similar 
ao AH de Gouvães, com tomada/restituição de água na albufeira do Alto 
Tâmega, aproveitando assim uma queda de cerca de 815m. 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. 

O enquadramento global do projeto no SET é apresentado na Figura 2.1 e 
Desenho 1 do Anexo I. 

5.2.2 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 a avaliar em sede de EIA serão estudadas em maior 
detalhe as diferentes alternativas ao tamanho do reservatório sito e estabelecer 
o volume de água e, consequentemente, a energia que poderá ser armazenada. 

O material do dique terá origem no material escavado dos reservatórios e será 
colocado com um pendente de 1,6H:1,0V no talude exterior e de 1,25H:1,0V 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 55m e a largura de 
coroamento será de 5m. 

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. 
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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, apenas em caso excecional, ser possível assegurar uma 
descarga de emergência, em caso de não ser possível fazê-lo através do circuito 
hidráulico. 

Existem duas alternativas para a localização do reservatório, como se verifica na 
cartografia apresenta no Anexo I.  

As características gerais das duas alternativas são apresentas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 - Características gerais do projeto 

 AH Minhéu - Reservatório 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Superfície máxima (ha) 111 160 

Volume máximo 
Armazenado (hm3) 

~20 ~20 

Cota de superfície da 
água 

1.113 1.060 

Cota de topo de 
enrocamento (m) 

1.115 1.062 

Altura máxima de 
enrocamento (m) 

50 55 

 

Dada a fase em que o projeto se encontra, não é possível fornecer informações 
com maior nível de detalhe, contudo em fases posteriores do projeto toda a 
informação necessária será fornecida. 

5.2.3 CIRCUITO HIDRÁULICO E CENTRAL HIDROELÉTRICA 

5.2.3.1 CIRCUITO HIDRÁULICO 

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 como 
mencionado, e uma parte em túnel que fará a ligação com a conduta forçada. 
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Quadro 5.2 - Características gerais da admissão forçada 

 AH Minheu – Circuito Hidráulico (Conduta 
Forçada) 

Solução 1 Solução 2 

Comprimento (m) - 
Subterrâneo 

475 560 

Comprimento (m) - Vala 740 965 

Cota de tomada de água 
(Alb. Minheu) 

1081,23 1014,79 

 

 AH Minheu – Central 

Solução 1 Solução 2 

Queda (m) 815 762 

Comprimento da 
Caverna da central (m) 

120 120 

Largura da Caverna da 
central (m) 

23 23 

Altura da Caverna da 
central (m) 

55 55 

Turbinas Tipo Francis 
reversíveis  

4x220 MW 4x220 MW 

Caudal Máximo 32 35 
 

Após as comportas de admissão superiores, o circuito hidráulico prosseguirá 
através da 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 passar a existir seis condutas forçadas a alimentarem cada 
uma um grupo reversível. O diâmetro interior previsto para as condutas forçadas 
será de, aproximadamente, 4m que, após a bifurcação, passará a 2,5m.  

As características das condutas forçadas para cada umas das soluções são as 
seguintes: 

• Solução 1: 

o Secção em túnel superior: A partir da tomada de água é constituído 
por três tuneis com secção em ferradura com 5m de altura, com 
tubos de diâmetro 4m e 475m de comprimento, e uma inclinação 
de 7,4%. 

o Secção em vala: Três tubos de 4m 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 15m na 
base, declives naturais de 1H:3V, e uma profundidade entre 6 e 15 
metros. Na secção em vala será restabelecido o terreno natural. 
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o Bifurcadores: No limite inferior da vala, serão instalados três 
bifurcadores que permitirão a passagem de três tubos de 4m de 
diâmetro para seis tubos de 2,5m de diâmetro. Serão colocados 
numa plataforma escavada ao ar livre e serão finalmente revestidos 
com betão armado e cobertos com o material de escavação. 

o Poços verticais: Os seis poços verticais terão 609m de comprimento, 
3,3m de diâmetro e o tubo de aço de cada um deles terá 2,5m de 
diâmetro.  

o Secção do túnel inferior até à central: O percurso é praticamente 
horizontal até a central elétrica, composto por seis túneis de 38m 
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 2,5m e 1,6m. 

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

• Solução 2: 

o Secção em túnel superior: Três túneis com origem no reservatório 
com secção em ferradura de cerca de 5m de altura, com tubos de 
4m de diâmetro e comprimento de 560m, e uma inclinação de 4,3%. 

o Secção em vala: Três tubos metálicos com 4m de diâmetro e 965m 
de comprimento, com diferentes inclinações mínimo de 6% e 
máximo de 53%. Ambas as condutas serão instaladas numa vala 
escavada ao ar livre, com 15m de largura, declives laterais de 1H:3V, 
e uma profundidade entre 6 e 15 metros. Na secção em vala será 
restabelecido o terreno natural. 

o Bifurcadores: No limite inferior da vala serão instalados três 
bifurcadores que permitirão a passagem de três tubos de 4m de 
diâmetro para seis tubos com 2,5m 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 90º. 

o Poços verticais: Os seis poços verticais terão 475m de comprimento, 
3,3m de diâmetro e os tubos de aço terão, cada um deles, 2,5m de 
diâmetro.  

o Secção do túnel inferior até à central: O percurso é praticamente 
horizontal até a central elétrica, composto por seis túneis de 43m 
de comprimento e uma secção em ferradura de 4m de altura, sendo 
a ligação final feita aos grupos com tubagem de aço de diâmetro 
variável entre 2m e 1,6m. 
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Em todas as secções em túnel o espaço entre a tubagem e a escavação 
será preenchida com betão. 

 

5.2.3.2 CENTRAL HIDROELÉTRICA 

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

A central será equipada com 6 turbinas reversíveis tipo Francis de 220MW de 
potência cada, totalizando 1.320MW de potência instalada. A cavidade da 
central terá 160m de comprimento, 23m de largura e 55m de altura; a cavidade 
dos transformadores terá 120m de comprimento, 20m de largura e 15m de 
altura. Ambas as cavidades estarão interligadas de modo que seja possível o 
transporte de energia a 15kV até aos transformadores, onde a tensão será 
elevada até aos 400 kV, permitindo assim a ligação à rede nacional. 

• Solução 1: 

o 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 26m3/s. 

• Solução 2: 

o O salto bruto máximo entre o reservatório e a barragem do Tâmega 
é de 762m. Cada uma das seis turbinas reversíveis consegue 
turbinar 35 m3/s e bombear 28m3/s. 

5.2.3.3 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 7,3m. A Solução 
1 terá um comprimento de 3 355 metros, enquanto a Solução 2 terá um 
comprimento de 3 329 metros. 

5.2.3.4 TOMADA DE ÁGUA INFERIOR NA ALBUFEIRA DE ALTO 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 10m de largura por 9,5m de 
altura e a secção final antes da comporta com 4,7m de largura por 6,4m de 
altura. A estrutura de admissão terá um tramo exterior com, aproximadamente, 
7m e um tramo subterrâneo com 39m. 
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Entre a admissão inferior e o túnel de sucção, irá situar-se um poço para a 
comporta, com uma altura de 41m, diâmetro de 7,7m revestido por uma camada 
de 50cm de betão. 

 

 

 

Figura 5.1 - Planta da estrutura de admissão inferior 

5.2.3.5 PLATAFORMA DA SUBESTAÇÃO 

A plataforma da subestação será horizontal com dimensões aproximadas de 
225m de comprimento e 100m de largura. A subestação irá albergar o 
equipamento necessário para ligar a 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. 

5.2.3.6 TUNEIS DE ACESSO TÉCNICOS SUBTERRÂNEOS 

Uma vez que parte integrante deste projeto se desenvolve abaixo do nível do 
solo será necessário a construção de túneis subterrâneos. 

• Solução 1: 
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o Túnel de acesso à central: Com 7,7m de altura, secção de ferradura 
com 1500m de comprimento. À entrada do túnel haverá uma 
plataforma. 

o Túnel de saída de cabos: Desde a cavidade de transformadores, 
executar-se-á um túnel com secção em ferradura com 5m de altura 
e 750m de comprimento e um poço de 235m de altura e 6m de 
diâmetro que conduz ao exterior na plataforma da subestação; 

o 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 620m e à entrada 
deste túnel existirá uma plataforma. 

• Solução 2: 

o Túnel de acesso à central: Com 7,7m de altura, secção em ferradura 
com 1500m de comprimento e à entrada existirá uma plataforma. 

o Poço de saída de cabos: Desde a cavidade de transformadores, 
executar-se-á um poço com 468m de altura e 6m de diâmetro que 
irá ligar a subestação ao exterior.  

o 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 620m e à entrada 
deste túnel existirá uma plataforma. 

 

5.2.3.7 REDE ELÉTRICA 

Atualmente encontra-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.  

• 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 na 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, 2km e o comprimento da linha de duplo circuito de 
saída de Minhéu, será de aproximadamente 10km. O layout final da rede 
de 400kV ainda se encontra em fase de estudo. 
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• 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. 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR 

O Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu apresenta duas soluções 
para a localização do reservatório superior e, consequentemente, do circuito 
hidráulico, como é possível verificar pela cartografia apresentada, utilizando-se 
apenas uma solução de tomada de água na albufeira de Alto Tâmega. 

Dada a tipologia do projeto, a localização do mesmo é 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. 

5.4 PRINCIPAIS AÇÕES ASSOCIADAS ÀS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E ENCERRAMENTO 

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

• Implantação de projetos complementares – 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; 
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• 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 ambas as 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 
de 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. 

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 e foram escolhidas as melhores opções na 
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envolvente da API permitindo, assim, evitar o acréscimo de combustível 
consumido, emissões, ruído e danificar acessos em grandes trajetos. 

Em relação aos estaleiros existirão estaleiros sociais, para usufruto dos 
trabalhadores, planta de betão, oficinas e locais de armazenamento de materiais 
e equipamentos. Sempre que possível utilizar-se-ão as áreas do SET, 
nomeadamente os 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 da área de estudo. 

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. 

5.5 PRINCIPAIS TIPOS DE MATERIAIS UTILIZADOS OU PRODUZIDOS 

Os principais materiais a usar na fase de construção do 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. 

Na fase de exploração apenas se prevê a utilização de materiais para pontuais 
situações de manutenção. 
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5.6 PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

Durante a fase de construção os principais tipos de efluentes, resíduos e 
emissões 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. 

Durante a fase de exploração estão previstos resíduos, emissões e efluentes de 
provenientes das ações de manutenção de equipamentos. 

5.7 IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

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. 

5.8 PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

O projeto de Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu é um projeto 
complementar do Sistema Electroprodutor do Tâmega, onde se insere a 
barragem do Alto Tâmega.  

O Sistema Electroprodutor do Tâmega é um dos maiores projetos hidroelétricos 
na Europa nos últimos 25 anos. O projeto compreende três barragens, Gouvães, 
Daivões e Alto Tâmega, e três centrais hidroelétricas. A central de Gouvães é 
reversível, tal como se objetiva que a central do Minhéu seja. 

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. 

5.9 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL  

Prevê-se que a construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Minhéu, inserido 
no Sistema Electroprodutor do Tâmega, tenha um período de duração de cerca 
de 6 anos.  



T2022-369-01-SET-PDA AH Minheu 
 
 

Proposta de Definição de Âmbito do EIA do Aproveitamento Hidroelétrico do Minhéu 
 
 

75 

 

 

 

  


