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RELATÓRIO DO ESTADO DE EVOLUÇÃO E DE AVALIAÇÃO DO SUCESSO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJECTO DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de monitorização, respeitante ao Projecto de Recuperação e Integração 
Paisagística (PRIP) da obra do Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Venda Nova (também designado abreviadamente por Venda Nova III), pretende dar resposta 
ao determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 29 dezembro 2009, 
constituindo um relatório de síntese em que se apresentam os resultados obtidos respeitantes à 
implementação deste projecto, ao longo de todo o período em que o mesmo se desenvolveu, 
ou seja, desde a sua execução no terreno (Dezembro de 2015 a Junho 2017) até à recepção 
definitiva da tarefa do Tratamento Vegetal (Julho de 2019).  

Face ao conjunto de resultados obtidos ao longo de todo o período implementação do PRIP, 
pretende-se, também, retirar conclusões quanto à forma como os mesmos se traduziram na 
paisagem afectada pela fase de construção da obra de reforço, Como evoluíram, 
cenicamente, as áreas dissonantes e intrusivas da fase de construção que foram alvo de 
recuperação? Em que grau esse conjunto de áreas foi visualmente absorvido na paisagem 
envolvente, diluindo-se, integrando-se na mesma? Quão eficaz e significativo foi o contributo 
da implementação do PRIP, no pretendido aumento da qualidade da paisagem actual 
(ecológica e visual) relativamente à paisagem da fase de construção (ou de referência)? O 
presente relatório pretende assim, igualmente, avaliar o sucesso da implementação do Plano 
de Recuperação e Integração Paisagística da obra de Venda Nova III. 

 

 

2. OBJECTIVOS DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como um documento de síntese de apresentação dos 
resultados obtidos com a implementação do PRIP, ao longo dos cerca de 3,7 anos em que o 
mesmo se desenvolveu no terreno (Dezembro de 2015 a Julho de 2019).  

Os resultados da implementação deste projecto são, pois, apresentados, quer em termos da 
execução das diversas acções preconizadas no mesmo que lhe deram efectivo cumprimento 
no terreno, quer em termos da evolução biofísica e visual das áreas alvo do PRIP e sua absorção 
na paisagem envolvente, ao longo e no final do período de garantia do tratamento vegetal, 
efectuando-se, por fim, a avaliação do respectivo sucesso. Este sucesso terá sido efectivado 
caso se tenham atingido os objectivos preconizados no PRIP, ou seja, terá que ser traduzido 
pela obtenção de uma efectiva minimização dos impactes negativos gerados na paisagem 
local pela construção da obra, através da eficaz recuperação e integração paisagística (a 
nível ecológico e visual) das áreas afectadas pela mesma, contribuindo-se para a valorização 
e reposição do seu equilíbrio biofísico, favorecendo-se e acelerando-se o estabelecimento de 
um cenário naturalizado. 
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Recorde-se que a obra de Venda Nova III, cuja Empreitada Geral de Construção (EGC) teve 
início em Abril 2010, foi sobretudo subterrânea e que foram alvo do PRIP as áreas 
intervencionadas de superfície remanescentes a solo nu após conclusão da mesma, 
nomeadamente, zonas de estaleiro, escombreiras, zonas envolventes a estruturas construídas, 
acessos existentes beneficiados e acessos temporários, etc., onde se verificou a destruição do 
coberto vegetal existente e alterações, em maior ou menor grau, da morfologia original do 
terreno por movimentos de terra. De referir, também, que o projecto de Venda Nova III se insere 
na zona do Aproveitamento Hidroelétrico de Venda Nova – Reforço de Potência de Venda 
Nova II (Central de Frades), pelo que as áreas de superfície da obra, de carácter temporário 
ou definitivo, ocuparam, na sua maioria, áreas já intervencionadas e resultantes da obra de 
Venda Nova II, cuja recuperação paisagística havia sido concluída em 2005, tendo constituído 
a utilização destas áreas no âmbito da obra de reforço, pese embora já recuperadas, uma 
minimização do impacte paisagístico da mesma. 

A solução apresentada no PRIP teve em consideração o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
a DIA, as características paisagísticas do local, com destaque para as condições 
edafoclimáticas, a morfologia e principais linhas do relevo natural, as espécies arbóreas e 
arbustivas dominantes da flora autóctone e ainda algumas espécies tradicionais e marcantes 
da paisagem agrícola da região, assim como os condicionalismos e elementos da própria obra 
e respectivo projecto de engenharia, a que acresceram as exigências específicas relativas a 
este projecto, solicitadas pelo Dono da Obra, no Caderno de Encargos da Empreitada Geral 
de Construção (EGC). A elaboração e implementação do PRIP (incluída a manutenção do 
tratamento vegetal durante o respectivo período de garantia) constituiu, pois, uma 
responsabilidade contratual por parte do Empreiteiro Geral de Construção. 

O PRIP desenvolvido fundamentou-se em duas linhas de actuação estratégicas: 

 – A modelação e/ou descompactação e regularização das áreas intervencionadas 
remanescentes a solo nu após conclusão da obra (onde se incluiu a aplicação e 
espalhamento de terra vegetal), a realizar já na fase final de acabamentos da Empreitada 
Geral de Construção (EGC), após levantamento de todas as estruturas temporárias (incluindo 
demolição e remoção de pavimentos) e limpeza das áreas que serviram de apoio à 
construção; 

- O tratamento vegetal dessas mesmas áreas, a realizar em época adequada imediatamente 
seguinte à conclusão dos trabalhos de construção civil e com toda a modelação concluída. 

A modelação final do terreno pretendeu enquadrar as áreas recuperadas no relevo da 
envolvente imediata, diminuindo o carácter mais artificial e geométrico das mesmas, 
conferindo-lhes uma morfologia mais naturalizada, que restabeleça, tanto quanto possível, a 
continuidade das linhas de drenagem natural (promovendo a infiltração das águas pluviais e 
minimizando os riscos de erosão por escorrimento superficial), sendo rematada com a 
aplicação de camada de terra vegetal (proveniente das decapagens efectuadas no início 
da EGC, nas áreas a ocupar pela obra e armazenadas durante a fase de construção). 

O tratamento vegetal proposto (plantação de árvores e arbustos de porte subarbóreo e 
hidrossementeira para instalação de prado permanente de sequeiro enriquecida com 
espécies arbustivas espontâneas dos matos da região), em complemento da modelação 
efectuada, desempenha um papel fundamental em todo o processo de recuperação e 
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integração paisagística das áreas afectadas pela obra, na sua função de protecção e 
recuperação do solo, no contributo ecológico de aceleração da sua cobertura vegetal e da 
ocorrência de micro e pequena fauna, na mais rápida absorção visual das áreas 
intervencionadas (diminuindo desde logo a dissonância cromática e textural das mesmas), 
acelerando a reposição do seu progressivo equilíbrio biofísico, a melhoria das suas condições 
ecológicas e da qualidade visual da paisagem. 

A implementação do Projecto de Recuperação e Integração Paisagística (PRIP) da obra de 
Venda Nova III iniciou-se com a execução dos trabalhos de Modelação de Terreno, os quais 
decorreram de forma faseada, à medida em que foram sendo desactivadas as diversas frentes 
de obra e áreas de apoio. Excetuam-se deste faseamento, os trabalhos de modelação das 
duas escombreiras criadas pela obra de reforço (as quais se explicitarão adiante). Assim, por 
motivos inerentes à estratégia construtiva das mesmas, ligados à evolução das actividades 
nestes depósitos, os trabalhos de modelação da zona mais inferior (pé) das escombreiras 
iniciaram-se em dezembro de 2015. A modelação da Escombreira de Montante (Cambedo) 
ficou concluída em 2016, no entanto, relativamente à Escombreira Principal, de dimensão 
muito superior àquela, e devido ao atraso significativo da EGC na execução dos orgãos de 
drenagem superficial, os trabalhos de modelação da mesma apenas foram concluídos em 
março de 2017.  

Importa referir, adicionalmente, no que respeita à Escombreira Principal, que o volume total de 
escombro depositado resultante da EGC – cerca de 1 milhão de metros cúbicos -, foi inferior 
ao volume inicialmente previsto, em resultado do reaproveitamento de escombro para inertes 
da obra de reforço, bem como do encaminhamento de algum volume deste material sobrante 
para locais devidamente licenciados para o efeito. Desta forma, não foi atingida a cota da 
plataforma superior da escombreira prevista, originalmente, no projecto de especialidade 
deste elemento de obra - cota (174.00) -, tendo havido  necessidade de, no decurso da EGC, 
efectuar o ajuste deste projecto (que incluía, entre outras, a vertente da modelação), ficando 
essa plataforma à cota (171.00), ou seja, 3 m abaixo do previsto e, portanto, ainda um pouco 
mais afastada da cumeada e encaixada na concha de cabeceira do vale. Este aspecto 
traduziu-se, favoravelmente, na minimização do impacte paisagístico deste elemento 
definitivo da obra de Venda Nova III.  

Ainda relativamente à Escombreira Principal, a constituição deste depósito de grandes 
dimensões na concha de cabeceira de um vale, inserido numa zona florestal de matos mais 
vasta (baldios) e percorrida com recorrência por diversos incêndios em anos anteriores, 
aproximou a união das duas margens do vale. Assim, no decurso da EGC, foi solicitado à EDP 
pela Protecção Civil Municipal de Vieira do Minho, para efeitos de combate a incêndios 
florestais, que fosse efectuada a ligação das duas margens por caminho público em terra, 
aproveitando o acesso à escombreira construído na margem direita do vale. Este acesso 
desemboca na plataforma (700.00) da escombreira, a partir da qual se desenvolve, para cima, 
o corpo superior da mesma e, aproveitando o caminho interno que percorre este corpo até 
ao topo, seria possível efectuar a ligação do mesmo com um trilho/caminho florestal existente 
à cota (731.00) na encosta da margem esquerda do vale. Foi dado cumprimento a esta 
solicitação, tendo sido, para tal, necessário efectuar um ligeiro ajuste no projecto de 
modelação da escombreira nas imediações do referido caminho florestal existente, pelo que 
os trabalhos de ligação a este caminho, e beneficiação do seu troço inicial, integraram 
também os trabalhos da EGC, incluindo os de modelação.    
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Embora, em termos de cronograma da EGC, a conclusão da modelação do terreno estivesse 
prevista para o final do terceiro trimestre de 2016, ocorreram atrasos, por parte do Empreiteiro, 
na realização de trabalhos finais de construção civil no exterior e no levantamento de 
estaleiros, o que implicou que a data de início e conclusão das modelações de terreno 
deslizasse, , e, consequentemente, o início dos trabalhos de tratamento vegetal, cuja 
execução, embora em época adequada na maioria dos casos, noutros já um pouco tardia, 
foi sendo efectuada nas áreas já disponíveis, enquanto noutras se executava e concluía a 
respectiva modelação. Estes aspectos causaram, naturalmente, alguma preocupação à EDP, 
embora, deva dizer-se, os atrasos nos trabalhos de construção, com reflexos nos trabalhos a 
jusante, como são os associados à implementação do PRIP, são frequentes em Empreitadas 
Gerais de Construção de grande dimensão, como a de Venda Nova III, que o Dono de Obra 
tem que gerir o melhor possível. 

Os trabalhos de Tratamento Vegetal (plantações e hidrossementeira), foram então executados 
em duas fases – a primeira fase, abrangendo todas as áreas a recuperar com excepção de 
parte da Escombreira Principal (a qual não estava ainda concluída em termos de rede de 
drenagem superficial e modelação), iniciou-se em Outubro de 2016 e foi concluída em Janeiro 
2017; a segunda, iniciou-se em Março de 2017, incidindo sobre a área restante da Escombreira 
Principal que faltava executar, tendo ainda sido efectuado nesta mesma fase (Abril de 2017), 
o reforço da hidrossementeira de algumas das áreas PRIP, para as quais a EDP não considerou 
satisfatórios os resultados da hidrossementeira executada na primeira fase.   

Nos trabalhos de execução do PRIP, foi ainda incluída a execução de vedações perimetrais 
rústicas (madeira e rede ovelheira, munidas de portões), nas três áreas alvo do PRIP de maior 
dimensão e, portanto, com maior e elevado número de plantações (Escombreira Principal, 
Escombreira de Montante e Estaleiro Industrial do Empreiteiro), para protecção das mesmas 
contra danos causados pelo gado (caprino, ovino e equino), que pastoreia livre pela região. 
Nas restantes áreas alvo do PRIP, de menor dimensão, e com o mesmo fim, a cada exemplar 
plantado foi associada uma estrutura individual de protecção (quadrangular, em postes de 
madeira e rede ovelheira), construída in loco, por forma a ter as dimensões e resistência 
adequadas à sua eficácia, semelhantes às que já haviam sido utilizadas no PRIP de Venda 
Nova II, uma vez que as estruturas de protecção deste tipo disponíveis comercialmente são 
demasiado pequenas e destinadas a plantas de calibre florestal. 

No decurso da  EGC, concretamente, dos trabalhos de rebaixamento do leito do rio Rabagão 
(no troço da sua confluência com o rio Cávado), associados à frente de obra da Restituição, 
surgiram, entre o material escavado, diversas pedras boleadas, de grande dimensão. Pela sua 
beleza e carácter escultórico, entendeu a especialidade de arquitectura paisagista, 
integrante da equipa de ambiente da EDP responsável pelo acompanhamento da obra, que 
teria todo o interesse reservar algumas destas pedras, não danificadas, para utilização na 
futura implementação do PRIP, como elementos ornamentais e de memória. As pedras 
seleccionadas pela EDP foram então devidamente acondicionadas no acesso à frente de 
obra da Restituição, tendo sido decidido que a maior parte se destinaria a criar um 
bordejamento espaçado ao longo da berma externa do acesso à Restituição e as restantes, 
dispostas isoladamente ou em pequenos conjuntos, nas áreas exteriores alvo do PRIP 
confinantes com o conjunto edificado do Edifício de Apoio e Posto Corte de Venda Nova II e 
III. A colocação destas pedras em local definitivo, orientada e acompanhada pela equipa de 
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ambiente da EDP, integrou os trabalhos de execução do PRIP, tendo sido efectuada em 2016, 
já após concluído o tratamento vegetal das áreas PRIP a que se destinavam.      

Após conclusão de todos os trabalhos de Tratamento Vegetal, formalizada pela assinatura 
entre as partes, em Junho de 2017, do respectivo Auto de Recepção Provisória, iniciou-se, a 
contar desta data, o período de garantia do mesmo, com a duração de dois anos. De acordo 
com o estipulado no Caderno de Encargos da EGC, concretamente, nas Condições Técnicas 
(CT) do PRIP, o Dono de Obra e o Empreiteiro realizaram visitas periódicas de verificação do 
estado de desenvolvimento quer dos exemplares plantados, quer da hidrossementeira, sendo 
realizado pelo Empreiteiro, após cada visita, um relatório respeitante aos resultados da mesma, 
que incluía o registo, nos diversos Planos de Plantação do PRIP, do estado de cada exemplar 
plantado (Bom, Duvidoso ou Morto).  

O Auto de Receção Definitiva do Tratamento Vegetal do PRIP foi lavrado em meados de Julho 
de 2019, tendo-se verificado no que respeita às plantações, e para esse efeito, um número de 
exemplares mortos equivalente a 5% do total plantado, resultado que deu cumprimento ao 
preconizado nas CT do PRIP, que estipulavam para efeitos de recepção definitiva, essa 
percentagem como a máxima admissível.  

Impõe-se, contudo, no que respeita às plantações do PRIP, reportar a situação insatisfatória e 
de excepção, relativa à antiga área do Estaleiro Industrial do Empreiteiro. Esta área de apoio, 
que se estabeleceu na zona superior e intermédia da antiga Escombreira Principal de Venda 
Nova II, e se estende em encosta para baixo do CM.1397, frente ao Edifício de Apoio e Posto 
de Corte de Venda Nova II e III, assume especial importância entre as diversas áreas do PRIP, 
quer pela grande dimensão, quer pela relevante exposição visual dada a sua localização, quer 
ainda porque incidiu sobre boa parte da antiga Escombreira Principal de Venda Nova II, cuja 
recuperação paisagística, implementada no âmbito do PRIP dessa obra (2005), se encontrava, 
à data do início da EGC de Venda Nova III (2010), consolidada em termos de revestimento 
vegetal (nos diversos estratos) e com resultados bastante satisfatórios.  

Pouco tempo após recepção provisória do Tratamento Vegetal do PRIP de Venda Nova III 
(Junho 2017), e pese embora a vedação perimetral instalada na antiga área do Estaleiro 
Industrial do Empreiteiro, munida com portão fechado a cadeado, verificou-se a danificação 
em pontos diversos dessa vedação, permitindo a entrada sistemática de um rebanho de 
cabras, propriedade de um pastor da zona. Este pastoreio levou a graves danos nos 
exemplares plantados, levando a que boa parte do total plantado nesta área PRIP morresse 
ou ficasse com lesões que levariam à morte a curto prazo, pelo que a retancha dos exemplares 
mortos, efectuada logo no inverno de 2017-2018, foi em número bastante elevado, obrigando 
à prévia reparação da vedação, aspectos que geraram descontentamento quer à EDP quer 
ao Empreiteiro, o qual, legitimamente, invocava que a razão da morte dessas plantações não 
lhe poderia ser imputada. Ao longo de 2018, estas ocorrências foram sistematicamente 
recorrentes, com novas reparações da vedação, entrada do rebanho na área e destruição 
continuada das plantações. Pese embora as diligências efectuadas pela EDP junto do 
proprietário do rebanho, este mostrou-se pouco cooperante.  

Desta forma, no final de 2018, constatando as partes que, devido a esse pastoreio indevido, a 
maioria das plantações desta área se encontrava morta, e tendo em conta que o período de 
garantia do Tratamento Vegetal do PRIP, expectavelmente, terminaria em Junho de 2019, 
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decidiu a EDP, em conjunto com o Empreitreiro, retirar a antiga área do Estaleiro Industrial do 
Empreiteiro deste período de garantia. 

Numa tentativa de ultrapassar este problema e conseguir que seja efectivado o sucesso das 
plantações do PRIP nesta área e, consequentemente, a sua efectiva recuperação e 
integração paisagística, a EDP pretende lançar no corrente ano de 2020, uma nova 
Empreitada de Plantações para a mesma, visando-se a sua execução no Outono-Inverno de 
2020, mantendo-se o cumprimento do previsto no PRIP, mas substituindo, em alternativa, a 
vedação perimetral da área, por estruturas individuais de protecção, esperando-se que sejam 
mais eficazes.     

O presente documento constitui, assim, o relatório final relativo ao PRIP, apresentando-se, em 
síntese, os resultados das diversas ações da sua implementação, desde a execução 
propriamente dita à evolução cénica das áreas recuperadas ao longo do período de garantia 
do tratamento vegetal, apresentando-se, por fim, em consequência, as conclusões sobre os 
resultados obtidos com o termo deste período, no que respeita à obtenção dos objectivos 
pretendidos pelo projecto em causa e, portanto, à avaliação do respectivo sucesso. 
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3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

 

3.1. ÁREAS INTERVENCIONADAS PELA OBRA SUJEITAS A RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Nas Figura 1 e Figura 2 abaixo, identificam-se sobre o Desenho PRIP – “Plano Geral de 
Vegetação” (respectivamente, Folha1/2 e Folha 2/2), o conjunto de áreas de superfície que 
foram intervencionadas pela obra de Venda Nova III e sujeitas a recuperação paisagística. 

 

 

Figura 1 ‐ Desenho do “Plano Geral de Vegetação” (PRIP) / Folha 1/2 – Identificação das Áreas Sujeitas a 
Recuperação Paisagística 
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Figura 2 ‐ Desenho do “Plano Geral de Vegetação” (PRIP) / Folha 2/2 – Identificação das Áreas Sujeitas a 
Recuperação Paisagística 

 

 

De acordo com a Figura 1, observam-se como áreas alvo do PRIP: 

- O Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE), implantado sobre a área superior e intermédia da 
Escombreira Principal de Venda Nova II (a qual, no âmbito do respectivo PRIP, se encontrava 
recuperada), sendo visível na figura (a vermelho), a área remanescente desta escombreira 
não ocupada pelo EIE; 
 
- O conjunto formado pelo Posto de Corte e Edifício de Apoio (PCEA) situados à face do 
CM1397, sendo contíguo ao conjunto equivalente de Venda Nova II. Esclareça-se que apenas 
a área envolvente exterior, confinante, simultaneamente, com o muro de vedação daquelas 
edificações e com o CM 1397, foi alvo do PRIP, sendo que o átrio exterior associado a estas 
edificações foi alvo de um projecto próprio de Arranjos Exteriores, de carácter mais ajardinado; 
 
- A nova estrutura de saída da Restituição (R), um pouco a montante da Restituição de Venda 
Nova II e o respectivo acesso, o qual constituiu, em curta extensão, o prolongamento do acesso 
já existente à Restituição de Venda Nova II e que parte do encontro esquerdo da Ponte dos 
Lagos (também construída no âmbito de Venda Nova II); 
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- O Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES), confinante com a EN103 e a 
Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) e respectivo acesso, constituído através da beneficiação 
de um caminho agrícola existente; 
 
- A Escombreira Principal (EP), na zona montante do vale de uma linha de água da margem 
esquerda do Cávado, bastante acima da EN103, no enfiamento da povoação de Salamonde 
e, portanto, bastante afastada do núcleo principal da obra, sendo o acesso principal à mesma, 
com relativa extensão, um acesso construído, em terra, a partir da estrada municipal que, de 
Salamonde, transpõe o cimo da serra da Cabreira e conduz à vertente sul da mesma. 
 
Refira-se que a área do Estaleiro do Fornecedor de Equipamentos e a área do Estaleiro do 
Empreiteiro, não foram alvo do PRIP, uma vez que se localizaram fora dos terrenos propriedade 
da EDP, correspondendo a terrenos alugados a particulares pelo Fornecedor de Equipamentos 
e Empreiteiro. Também a área de Escritórios da EDP e sua Fiscalização, utilizou as antigas 
instalações de escritórios de Venda Nova II (com a respectiva envolvente recuperada no 
âmbito do correspondente PRIP) e cedidas à Junta de Freguesia de Ruivães, após conclusão 
da obra desse reforço, tendo a Junta de Freguesia cedido, temporariamente, essas instalações 
à EDP para a obra de Venda Nova III, voltando à posse e utilização daquele organismo com a 
conclusão da mesma. 

Na Figura 2, observam-se como áreas alvo do PRIP: 

- A Escombreira de Montante (EM), implantada sobre a Escombreira de Montante/de 
Cambedo, de Venda Nova II, aproveitando, ao mesmo tempo, a área licenciada e disponível 
para depósito que não foi necessário utilizar no âmbito da obra de Venda Nova II.  
 
Esta antiga escombreira de Venda Nova II, cuja plataforma superior confina com a EN103 e se 
estende na encosta para baixo desta via, não chegou a ser recuperada paisagisticamente no 
âmbito do PRIP daquela obra, tendo a EDP efectuado, à data, apenas uma ligeira 
regularização do terreno, uma vez que por razões ligadas à correcção do traçado da EN103 
neste troço, pretendida pela então Junta Autónoma das Estradas (JAE) e que a constituição 
do aterro da escombreira possibilitou, ficou a cargo deste organismo a recuperação e 
integração paisagística da escombreira, o que acabou por não ocorrer. Desta forma, o 
aproveitamento desta escombreira pela obra de Venda Nova III veio possibilitar a desejável 
recuperação paisagística desta área degradada, traduzindo-se, positivamente, na 
minimização do impacte paisagístico da mesma.  
 
- O Depósito Temporário de Materiais (DTM), área de apoio temporária, localizada do lado 
oposto à Escombreira de Montante e confinante com a EN103; 
 
- O Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA), composto por duas áreas praticamente 
contíguas, confinantes e para cima da EN103, já constituídas no âmbito da obra de Venda 
Nova II para o mesmo efeito (e recuperadas no âmbito do respectivo PRIP); 
 

- A estrutura da Tomada de Água (TA), localizada na albufeira de Venda Nova e respectivo 
acesso à face de�EN 103, o qual implicou o desvio do traçado dessa via num curto troço. 
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3.2. O CENÁRIO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

O conjunto de fotografias que se apresenta de seguida, efectuadas entre 2010 e 2016, ilustra 
a Fase de Construção da obra de Venda Nova III, nomeadamente, o cenário das áreas de 
superfície intervencionadas pela mesma e que serão alvo do PRIP.  

Incluem-se, ainda, algumas fotos de 2005 relativas à envolvente do Edifício de Apoio/Posto de 
Corte de Venda Nova II e da Escombreira Principal de Venda Nova II, que ilustram estas áreas 
no final da implementação do respectivo PRIP. Recorde-se que será na contiguidade da área 
do Edifício de Apoio/Posto de Corte de Venda Nova II (confinante e para cima do CM1397), 
mediante ampliação, que foi implantado o Edifício de Apoio/Posto de Corte de Venda Nova 
III; por seu turno, o Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) irá constituir-se na zona superior e 
intermédia da antiga Escombreira Principal de Venda Nova II (a qual se desenvolve em frente 
ao Edifício de Apoio/Posto de Corte Venda Nova II, confinante e para baixo do CM1397), 
ficando preservada a área remanescente desta escombreira, recuperada no âmbito do 
respectivo PRIP.  

Inseriram-se também algumas fotos da fase mais inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010), 
sendo possível observar, antes ou numa fase ainda muito inicial da sua afectação pela obra 
de Venda Nova III, o aspecto de algumas das áreas intervencionadas pela mesmae 
recuperadas no âmbito do respetivo PRIP, ou seja, cerca de 5 anos depois do mesmo, 
salientando-se pela sua importância, a Escombreira Principal, a qual se apresentava com 
recuperação e integração paisagística bastante consolidada e satisfatória. Neste sentido, 
importa referir que, pelo facto da EDP ter considerado bastante adequada e eficaz, do ponto 
de vista da integração paisagística, a modelação da Escombreira de Venda Nova II, foi 
requisito das Condições Técnicas da EGC de Venda Nova III e no que respeitava ao PRIP, que 
a modelação do EIE de Venda Nova III repusesse o mais possível aquela modelação, o que foi 
cumprido como se verá mais adiante.    

Constituindo a Escombreira Principal de Venda Nova III, o elemento definitivo de maior 
expressão e dimensão da obra de reforço e acrescendo que, ao contrário da maioria das 
áreas afetas à construção da mesma, este elemento incidiu sobre uma área não 
intervencionada anteriormente pela obra de Venda Nova II, considerou-se também de 
interesse incluir uma foto de 2009, que ilustra o local da Escombreira Principal de Venda Nova 
III, antes do início da obra.      

Através do conjunto de fotos da fase de construção de Venda Nova III, é possível constatar a 
mudança operada na qualidade da paisagem local, que, obviamente, decresceu, sendo 
nesta fase marcada por numerosas intrusões visuais, embora relativamente contidas e 
localizadas, resultantes quer da presença dos diversos elementos de apoio à obra e frentes de 
trabalho, quer de alterações na morfologia do terreno, na destruição de coberto vegetal, a 
que se associa a desordem visual própria de uma obra de construção civil de grande 
dimensão.  

Alerta-se que algumas das fotos que se apresentam, por erro da máquina fotográfica de então, 
apresentam uma datação que não corresponde à data em que foram tiradas, pelo que a 
mesma deverá ser ignorada, considerando-se sempre a data que consta da respectiva 
legenda. 
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Foto 1– Venda Nova II (2005) – vista, no sentido leste, da zona superior da antiga Escombreira Principal e, 
ao fundo, o conjunto do Edifício de Apoio/Posto de Corte (ambas as áreas confinantes com o CM1397, 
visível na foto), no final da implementação do PRIP deste projecto. O Posto de Corte e Edifício de Apoio 
(PCEA) de Venda Nova III viria a implantar-se na continuidade dos de Venda Nova II, mediante 
ampliação da área. À direita do Edifício de Apoio de Venda Nova II, observa-se o emboquilhamento do 
Túnel de Acesso à Central subterrânea de Venda Nova II, que servirá também de acesso definitivo à 
futura Central subterrânea de Venda Nova III. No entanto, no âmbito da EGC de Venda Nova III, será 
aberto, logo à direita deste emboquilhamento, um outro túnel auxiliar dos trabalhos subterrâneos. O futuro 
Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) de Venda Nova III, irá ocupar a zona superior e intermédia da 
Escombreira Principal de Venda Nova II. 
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Foto 2 – Venda Nova II (2005) – no local da foto anterior, vista, no sentido oeste, da zona superior da 
Escombreira Principal, que será ocupada pelo futuro Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) da EGC de 
Venda Nova III.  

 

Foto 3 – Venda Nova II (2005) – prosseguimento, no sentido norte (sentido de aproximação e 
perpendicular ao rio Cávado), da foto 1. Ao fundo, para a esquerda do Posto de Corte, vê-se a zona de 
encosta (com a base recuperada pelo PRIP e, acima, em estado natural) que irá ser escavada para 
implantação do Posto de Corte de Venda Nova III. Em simultâneo, observa-se a continuação do 
desenvolvimento em encosta, da antiga Escombreira Principal, que no seu limite leste, continua a confinar 
com o CM1397 – a zona ilustrada viria a ser ocupada pelo futuro EIE de Venda Nova III. 
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Foto 4 – Venda Nova II (2005) – prosseguimento no sentido norte, das anteriores Fotos 1 e 3, continuando a observar-se o 
desenvolvimento do corpo principal da antiga Escombreira Principal que irá ser ocupado pelo futuro EIE de Venda Nova III. 

 

Foto 5 – Venda Nova II (2005) – prosseguimento, no sentido norte, das anteriores Fotos 1, 3 e 4. Observa-se 
já, acima, à esquerda, o Rio Cávado (albufeira de Salamonde). Em baixo, à esquerda, vê-se o remate 
inferior do corpo principal da Escombreira Principal , que confina com um caminho agrícola em terra, 
visível na foto – este caminho tem carácter patrimonial e é designado por “Caminho da Misarela”,  
utilizado desde tempos remotos pelas populações locais nas romarias à Ponte da Misarela (ou Ponte do 
Diabo); no troço ilustrado, este caminho é interrompido pelo CM1397 (visível na foto), mas depois continua 
a meia encosta até à referida ponte, localizada no Rio Rabagão. 

Voltando ao remate inferior do corpo principal da Escombreira Principal, a segunda banqueta, a contar 
do Caminho da Misarela, constituirá o limite inferior do futuro EIE de Venda Nova III, não sendo abrangida, 
contudo, a zona de curva que esta banqueta faz com a banqueta imediatamente abaixo. 
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Foto 6 – Local da Escombreira Principal (EP) de Venda Nova III (Novembro 2009), antes do início da EGC, 
na concha ampla de cabeceira do vale de uma linha de água, inserido numa zona de carácter florestal 
e cobertura de matos baixos. O primeiro plano corresponde, sensivelmente, ao limite fixado para o pé da 
escombreira, pois, daqui para jusante, o vale encaixa significativamente e apresenta uma orla ripícola 
expressiva. O limite do topo da escombreira fixou-se bastante abaixo da cumeada (Serra da Cabreira), 
aproximadamente, pela pequeno “V” que se lê acima, ao centro, de modo a reduzir a sua exposição 
visual e favorecer o encaixe do depósito. A escolha destes limites (definidos no Caderno de Encargos da 
EGC), estando garantida a necessária capacidade de encaixe da área para o volume total estimado 
de escombro que seria necessário depositar, pretendeu contribuir para a minimização do impacte 
paisagístico deste elemento definitivo de obra.  
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Foto 7 – Local da Escombreira Principal (EP) de Venda Nova III (Novembro 2009), antes do início da EGC 
– no local da foto anterior, cerca do pé da futura escombreira, vista para o prosseguimento do vale para 
jusante, vendo-se ao fundo deste a povoação de Salamonde. Ao fundo, à esquerda, sensivelmente no 
alinhamento com o vale da linha de água da escombreira e Salamonde, observa-se a povoação de 
Fafião, já localizada na margem direita do rio Cávado, e concretamente, inserida na área do Parque 
Nacional da Peneda – Gerês. 

 

Foto 8 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – Envolvente da extrema oeste do Edifício de Apoio Venda 
Nova II, vendo-se, fugazmente, ao fundo, à esquerda, parte do emboquilhamento do Túnel de Acesso à Central de Venda 
Nova III. Será, logo à direita deste, na base da encosta que se vê ao fundo, que será aberto um túnel auxiliar dos trabalhos 
subterrâneos da Central de VN III, pelo que essa frente de obra, destruirá toda esta área verde do PRIP de Venda Nova II. 
Neste sentido, entendeu a EDP que valeria a pena tentar salvar as árvores que tinham sido plantadas aqui e transplantá-las 
para locais próximos (propriedade da EDP), que não iriam ser afectados pela obra, pese embora não fosse a época mais 
adequada para efetuar transplantes – na foto, observam-se os sinais da retirada recente de algumas dessas árvores. 
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Foto 9 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido leste, da envolvente 
do Edifício de Apoio e Posto de Corte de Venda Nova II, observando-se, à semelhança da foto anterior, 
os sinais da retirada recente das árvores que aqui existiam (plantadas no âmbito do PRIP Venda Nova II), 
para transplante em locais próximos, dado que toda esta envolvente verde, confinante com o CM1397, 
iria ser destruída com a implantação do Edifício de Apoio e Posto de Corte de Venda Nova III. 

 

Foto 10 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) - no seguimento do ilustrado nas duas 
fotos anteriores, local ainda pertencente à antiga Escombreira de Venda Nova II, a não afectar pelo EIE 
da obra, para onde foram transplantadas algumas das árvores plantadas no âmbito do PRIP de Venda 
Nova II que iriam ser destruídas pela obra de Venda Nova III. A foto ilustra a sua replantação recente, no 
local correspondente à zona onde o Caminho da Misarela (no troço que separa o corpo superior, do 
corpo inferior da antiga escombreira de Venda Nova II) entronca no CM1397. 
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Foto 11 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) - replantação de árvores do PRIP Venda 
Nova II, que iriam ser afectadas pela obra de Venda Nova III e foram transplantadas para locais próximos 
- este local, também uma área do PRIP Venda Nova II, situa-se quase em frente do local da foto anterior 
e corresponde ao prosseguimento, para leste, do Caminho da Misarela (visível em baixo à direita e ao 
fundo da foto), após a sua interrupção pelo CM 1397, no sentido da Ponte da Misarela. 

 

Foto 12 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido norte (sentido rio Cávado), de parte 
da extrema leste da antiga Escombreira Principal de Venda Nova II, que iria ser ocupada pelo EIE de Venda Nova III. Na 
foto, é patente o estado já bastante consolidado do revestimento vegetal desta área PRIP de Venda Nova II, em termos 
herbáceos e arbustivos (giesta, tojo, carqueja, cistáceas, etc.) e também no desenvolvimento das árvores plantadas. Será 
na pequena baia de estacionamento visível em 1º plano, logo abaixo da árvore mais próxima, que entroncará o acesso 
de trabalho à zona inferior do EIE com o CM 1397. 
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Foto 13 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido sul, da antiga 
Escombreira Principal de Venda Nova II. Em primeiro plano, o corpo inferior da escombreira e o Caminho 
da Misarela, desenvolvendo-se, acima deste, o corpo superior da escombreira. O EIE de Venda Nova III 
implantar-se-á no corpo superior da escombreira, para cima da banqueta que remata superiormente, o 
segundo talude a contar do Caminho da Misarela, pelo que a foto ilustra, sobretudo, uma parte da área 
da escombreira que será preservada. 
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Foto 14 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido sul, para o acesso à 
Restituição de Venda Nova II (plataforma de cobertura da respectiva estrutura de saída, visível ao fundo, 
no final do caminho), ainda não intervencionado pela EGC de Venda Nova III. Este acesso é ribeirinho e 
sobranceiro ao troço da foz do rio Rabagão (a foto é tirada no sentido montante do rio), localizando-se 
na sua margem esquerda. A estrutura de saída da Restituição de Venda Nova III localizar-se-á um pouco 
a montante da de Venda Nova II, implicando o prolongamento, em curta extensão, deste acesso. A 
berma do mesmo, recuperada no âmbito do PRIP de Venda Nova II, servirá novamente, de apoio a esta 
frente de obra. 
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Foto 15 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido sul, da plataforma 
superior da Escombreira de Montante (ou de Cambedo) de VN II, confinante com a EN.103, e que será 
também a Escombreira Montante (EM) da obra de reforço de Venda Nova III, uma vez que, na 
construção de Venda Nova II, não foi esgotada a área disponível e o volume de depósito para os quais 
fora licenciada. Do lado oposto da EN.103, observa-se uma área revestida por vegetação baixa, que 
será usada pela EGC de Venda Nova III como Depósito Temporário de Materiais (DTM). Esta área é 
contornada, por trás, por um troço curvo desactivado da EN103 – na realidade, o estabelecimento da 
Escombreira de Montante no âmbito da obra de Venda Nova II, veio a possibilitar, à então Junta 
Autónoma de Estradas (JAE), a correcção pretendida do traçado da EN103 neste troço, passando de 
uma curva extensa relativamente fechada, para um traçado mais rectilíneo, que constitui o traçado 
actual que se vê no primeiro plano da foto.  
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Foto 16 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido sul (ou jusante) da 
Escombreira de Montante (ou de Cambedo) de Venda Nova II, antes de ser utilizada pela obra de Venda 
Nova III. Como se referiu anteriormente, esta escombreira não foi alvo de recuperação no âmbito do PRIP 
de Venda Nova II, tendo esta acção ficado a cargo da então JAE, que acabou por não a realizar, tendo 
esta área permanecido com carácter degradado. 
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Foto 17 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido sul, para o 
emboquilhamento do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA), resultante da construção de Venda 
Nova II e que será utilizado para o mesmo fim na obra de reforço de Venda Nova III. Esta frente de obra 
é composta por duas áreas praticamente contíguas, confinantes com a EN 103. A área ilustrada na foto 
é a localizada mais a oeste, tendo sido recuperada no âmbito do PRIP de Venda Nova II.  

 

Foto 18 – Fase muito inicial da EGC de Venda Nova III (Maio 2010) – vista, no sentido oeste, da área oeste 
do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) de Venda Nova II e de Venda Nova III, começando a ser 
ocupada pela EGC desta última, sendo visíveis duas das árvores aqui plantadas aquando do PRIP de 
Venda Nova II e que seriam a transplantar.  
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Foto 19 – Frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (2011), situada na encosta e bastante 
acima da EN 103. 

 

Foto 20 – Frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (2011) – o acesso a esta frente parte da 
EN.103. 
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Foto 21 – Frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (2013) já numa fase avançada de 
construção. 

 

Foto 22 – Frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (2013) já numa fase avançada de 
construção, tendo sido já retiradas da berma do acesso os equipamentos de apoio e materiais diversos. 
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Foto 23 – Frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (2013) já numa fase avançada de 
construção. 

 

Foto 24 – Depósito Temporário de Materiais (DTM) (2012) – vista, no sentido leste, para esta área de apoio 
à obra, observando-se a entrada da mesma, e em primeiro plano – direita-, o troço desactivado da EN 
103, que a contorna por trás. A frente desta área confina com a EN 103 e do lado oposto da via situa-se 
a Escombreira de Montante. 
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Foto 25 – Depósito Temporário de Materiais (DTM) (2012) – vista, no sentido leste, para o interior desta área 
de apoio à obra. 

 

Foto 26 – Escombreira de Montante (EM) (2012) – vista, no sentido leste, para a plataforma superior da 
mesma. 
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Foto 27 – Escombreira de Montante (EM) (2013) – vista, no sentido oeste, para a plataforma superior da 
mesma. 

 

Foto 28 – Escombreira de Montante (EM) (2013) – vista, no sentido oeste - prosseguimento do 
desenvolvimento da escombreira no sentido norte ou jusante. 
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Foto 29 – Escombreira de Montante (EM) (2013) – prosseguimento do desenvolvimento da escombreira no 
sentido norte ou jusante, observando-se o pé da mesma, rematado por muro de suporte. 

 

Foto 30 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2012) – vista, no sentido oeste, junto ao início do acesso à 
sua zona inferior, o qual entronca no CM 1397. Logo acima deste acesso, é visível na foto a plataforma 
principal do EIE, onde se localizam, entre outros equipamentos e instalações, as baias de inertes, a central 
de betões e o parque de resíduos. Acima desta plataforma, foi estabelecida uma outra plataforma 
(plataforma superior do EIE) que comporta equipamentos diversos e à qual se acede através de um 
acesso interno criado a partir da plataforma principal.   
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Foto 31 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2012) – vista, no sentido leste, a partir da plataforma 
principal do EIE, vendo-se, abaixo, o acesso à sua zona inferior e, ao fundo, a sua ligação ao CM 1397. O 
monte que se vê ao fundo, com pequenos lugares e casas dispersas, corresponde já à margem direita 
do rio Rabagão.  

 

Foto 32 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2012) – vista no sentido leste para a plataforma principal, 
a partir do parque de resíduos, localizado na extrema oeste da mesma. Ao fundo, observam-se as baias 
de inertes e silos da central de betões e, ainda mais ao fundo, os taludes de escavação com contenção 
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em betão projectado, resultantes do estabelecimento da plataforma para implantação do Posto de 
Corte e Edifício de Apoio (PCEA).  

 

Foto 33 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2012) – vista, no sentido leste, para a entrada da 
plataforma principal do EIE, a partir do CM 1397, com a respectiva portaria à esquerda. À direita, observa-
se o arranque do acesso interno que liga à plataforma superior do EIE. Ao fundo, já do lado oposto do 
CM 1397, visualiza-se, com maior pormenor, a área de escavação para estabelecimento da plataforma 
onde se implantará o PCEA, já referida na foto anterior. 

 

Foto 34 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2013) – na zona de entrada da plataforma principal, vista 
no sentido sul, para o acesso interno que a partir desta plataforma acede à plataforma superior do EIE. 
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Foto 35 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2013) – na zona de entrada da plataforma principal, vista 
da mesma no sentido oeste, observando-se, à esquerda, parte dos silos da central de betões. 

 

Foto 36 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2013) – na zona de entrada da plataforma principal, vista 
no sentido norte para o acesso interno que conduz mais abaixo, à estação de tratamento de águas e 
lamas, visível ao fundo (equipamento de cor verde). Este acesso interno tem ligação mais abaixo com o 
CM 1397. 
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Foto 37 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2013) – na sequência da foto anterior, vista no sentido 
norte da ligação do acesso interno do EIE que acede à estação de tratamento de águas e lamas, com 
o CM 1397.  

 

Foto 38 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (2013) – Do acesso à zona inferior do EIE, vista, no sentido 
leste, para a área da antiga Escombreira Principal de Venda Nova II, que lhe fica abaixo e que foi 
preservada, vendo-se, em baixo, à esquerda, o Caminho da Misarela. 
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  Foto 39 – Área do Posto de Corte e Edifício de Apoio de Venda Nova II e Venda Nova III (2012) – na 
extrema oeste desta área, mais precisamente, logo à direita do emboquilhamento do Túnel de Acesso à 
Central de Venda Nova II, vista no sentido sul para a frente de obra do túnel auxiliar dos trabalhos de 
escavação da Central subterrânea de Venda Nova III. 

 
 

Foto 40 – Área do Posto de Corte e Edifício de Apoio de Venda Nova II e Venda Nova III (2012) – no local 
da foto anterior, vista no sentido oposto à mesma, ou seja, para zona de entrada da frente de obra do 
túnel de saída de energia e construção. Ao fundo, já do lado oposto do CM 1397, vê-se a vedação da 
área do EIE. 
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Foto 41 – Escombreira Principal (EP) (2012) – vista, no sentido leste, para o caminho de acesso à mesma 
(ao fundo) e que liga à plataforma (700.00) da EP (à data da foto, ainda não completamente 
estabelecida na sua forma e dimensão finais), a qual separa o corpo principal /superior da escombreira, 
do seu corpo inferior. 

 

Foto 42 – Escombreira Principal (EP) (2012) – vista no sentido oeste. A foto ilustra uma fase ainda intermédia 
de deposição de escombro, sendo perceptível, ao fundo e acima, logo abaixo do talude onde se 
encontram as viaturas, o acesso à escombreira e a plataforma (700.00) da mesma. Para baixo desta, 
observa-se o corpo inferior da escombreira, já com o limite inferior da mesma estabelecido. 
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Foto 43 – Restituição (R) 2013) – vista no sentido sul, para o acesso a esta frente de obra, correspondente 
ao acesso existente à Restituição de Venda Nova II, mas observando-se já, ao fundo, o prolongamento 
do mesmo. Na berma externa do caminho, são visíveis as árvores plantadas no âmbito do PRIP de Venda 
Nova II, as quais se conseguiram preservar.  

 

Foto 44 – Restituição (R) 2013) – vista no sentido leste, para o caminho temporário de trabalho de acesso ao rio Rabagão (já 
utilizado na obra de Venda Nova II e eliminado/recuperado no âmbito do respectivo PRIP), onde decorriam os trabalhos de 
rebaixamento do leito do rio no troço da sua foz, sendo visível, na berma externa deste caminho, a arrumação de algumas 
das pedras boleadas provenientes do leito do rio que a equipa de ambiente EDP decidiu reservar para futura utilização no 
PRIP, como elementos ornamentais e de memória, dado o seu carácter escultórico. À direita, observam-se algumas das 
árvores plantadas aquando do PRIP de Venda Nova II.    
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Foto 45 – Restituição (R) 2015) – na sequência do referido na foto anterior, pormenor da reserva de pedras 
boleadas provenientes do leito do rio Rabagão, arrumadas ao longo da berma externa do acesso à 
Restituição, destinadas a serem usadas aquando da implementação do PRIP como elementos 
ornamentais e de memória. 

 

   Foto 46 – Restituição (R) 2013) – vista, no sentido norte, para os trabalhos de rebaixamento do leito do 
rio Rabagão no troço da sua foz, tirada a partir do caminho temporário de trabalho de acesso ao rio. A 
execução destes trabalhos, que teve que decorrer na época de estiagem, implicou um rebaixamento 
extraordinário do nível da albufeira de Salamonde, por forma a pôr a seco o troço da foz do rio, como 
patente na imagem. Ao fundo, centro-direita, observa-se já o rio Cávado. 
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Foto 47 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) (2013) – vista, no sentido leste, para 
esta frente de obra situada à face da EN 103. 

 

Foto 48 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) (2015) – vista do interior da área, no 
sentido oeste, para a sua zona de entrada, vendo-se ao fundo, à esquerda, o acesso à mesma a partir 
da EN.103. Nesse ponto, arranca também o acesso à CES, situada mais acima na encosta, constituído 
através da beneficiação de um caminho agrícola existente.  
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Foto 49 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) (2015) - vista do interior da área, no 
sentido sul, para a sua zona de entrada, vendo-se, à direita, o acesso o acesso à CES, constituído através 
da beneficiação de um caminho agrícola existente, sendo perceptível a frente de obra da CES acima 
na encosta. 

 

Foto 50 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) (2015) - vista do interior da área, no 
sentido oeste (ou da sua zona de entrada). 
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Foto 51 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) (2015) - vista do interior da área, no 
sentido leste. 

 

Foto 52 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) (2015) - vista do interior da área, no 
sentido leste. 
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Foto 53 – Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (2012) – área leste desta frente (já utilizada na obra 
de Venda Nova II), confinante com a EN 103, onde foi instalada a estação de tratamento das águas e 
lamas resultantes da escavação do TATA.  

 

Foto 54 – Estação de tratamento das águas e lamas resultantes da escavação do TATA (2012) – área leste 
desta frente, pormenor do interior da área vista no sentido leste. 
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Foto 55 – Estação de tratamento das águas e lamas do (TATA) (2012) – área leste desta frente, pormenor 
do interior da área vista no sentido oeste. 

 

Foto 55 – Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (2016) – área oeste desta frente (já utilizada na obra 
de Venda Nova II), pormenor do interior da área vista no sentido sul. 
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Foto 56 – Estaleiro do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (2016) – área oeste desta frente (já 
utilizada na obra de Venda Nova II), pormenor do interior da área vista no sentido oeste. 

 

Foto 57 – Tomada de Água (TA) (2012) – vista desta frente de obra no sentido leste, localizada a montante 
e relativamente próximo da barragem de Venda Nova, desenvolvendo-se, sobretudo, abaixo da EN 103, 
ao nível do rio Rabagão (albufeira de Venda Nova), vendo-se, na foto, a ensecadeira construída para 
pôr a seco a zona de trabalhos da estrutura de entrada da TA. A ensecadeira será demolida no final da 
fase de construção da EGC. 
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Foto 58 – Tomada de Água (TA) (2012) – vista desta frente no sentido norte, sendo perceptível a afectação 
do talude da encosta na zona lateral à futura estrutura, bem como da berma confinante da EN 103, 
servindo como área de apoio.  

 

3.3 EXECUÇÃO DO PRIP – MODELAÇÃO DO TERRENO (DEZEMBRO 2015 – MARÇO 2017) 

Conforme se referiu anteriormente, a implementação do Projecto de Recuperação e 
Integração Paisagística (PRIP) da obra de Venda Nova III, iniciou-se com a execução dos 
trabalhos de Modelação de Terreno. 

A modelação e/ou regularização das áreas intervencionadas remanescentes a solo nu após 
conclusão da obra, onde se inclui a aplicação e espalhamento de terra vegetal como 
camada de remate da superfície destas áreas, decorreu de forma faseada, à medida em que 
foram sendo desactivadas as diversas frentes de obra e áreas de apoio. Exceptuaram-se deste 
faseamento, extravasando-o, os trabalhos de modelação das duas escombreiras. Assim, por 
motivos inerentes à estratégia construtiva das mesmas, ligados à evolução dos trabalhos nestes 
depósitos, iniciaram-se em dezembro de 2015, os trabalhos de modelação da zona mais inferior 
(pé) das escombreiras. A modelação da Escombreira de Montante (Cambedo) ficou 
concluída em 2016, no entanto, relativamente à Escombreira Principal, de dimensão muito 
superior àquela e devido ao atraso significativo do Empreiteiro, na execução dos órgãos de 
drenagem superficial, os trabalhos de modelação da mesma apenas foram concluídos em 
Março de 2017.  

A modelação final do terreno proposta no PRIP pretendeu enquadrar as áreas recuperadas no 
relevo da envolvente imediata, diminuindo o carácter mais artificial e geométrico das mesmas, 
repondo as principais linhas de drenagem natural e conferindo-lhes uma morfologia mais 
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naturalizada, sendo rematada com a aplicação de camada de terra vegetal (proveniente 
das decapagens efetuadas no início da EGC, nas áreas a ocupar pela obra e armazenadas 
durante a fase de construção). 

Todas as áreas mais aplanadas a recuperar, foram alvo de prévia descompactação, seguida 
de regularização. As áreas a recuperar alvo de modelação, foram no final também 
regularizadas. Em todas se aplicou de seguida, como superfície de remate, uma camada de 
terra viva, a que se seguiu nova regularização. Dentre as áreas PRIP modeladas, destacam-se, 
pela sua dimensão, a Escombreira Principal, o Estaleiro Industrial do Empreiteiro e a Escombreira 
de Montante. 

Apresenta-se, de seguida, um conjunto de fotografias ilustrativas dos trabalhos de modelação 
do terreno executados no âmbito do PRIP e que deram cabal cumprimento ao preconizado 
no mesmo.  

Em termos paisagísticos, nomeadamente, visuais, deve referir-se que o levantamento de todas 
as estruturas temporárias e limpeza das áreas intervencionadas pela obra de construção, se 
traduz, desde logo, numa melhoria considerável, pois desaparece boa parte dos elementos 
estranhos e dissonantes, e, relativamente às estruturas construídas definitivas, estas assumem 
agora a mais-valia do objecto acabado, o que, no conjunto, diminui bastante o grau de 
desordem visual que marca a fase de construção da obra. 

É, no entanto, com a execução das modelações e/ou regularizações do terreno das áreas 
afectadas a recuperar, rematadas as suas superfícies com terra vegetal, que ocorre um 
incremento significativo no aumento da qualidade visual e ecológica da paisagem, que se 
inicia um afastamento efetivo do cenário da fase de construção da obra.  

A eliminação de formas geométricas e/ou volumetrias e declives dissonantes, interruptivas do 
perfil do relevo natural, dilui significativamente a expressão das áreas afectadas pela obra na 
paisagem local, que apresentam, agora, uma morfologia mais naturalizada e orgânica, 
estabelecendo uma maior continuidade com o relevo natural confinante e dando lugar a uma 
leitura bastante mais harmoniosa do mesmo. Por outro lado, a cobertura destas superfícies com 
terra vegetal, diminui, de forma notória, a dissonância cromática e textural das áreas alvo do 
PRIP com a paisagem envolvente, comparativamente com a fase de construção. A estes 
aspectos associam-se outros directamente ligados e não menos importantes. Estabelece-se 
uma drenagem das águas pluviais mais próxima das linhas de drenagem natural, promove-se 
a infiltração e diminuem-se os efeitos erosivos por escorrimento superficial, bem como, passado 
pouco tempo, pela presença da terra vegetal, inicia-se aqui e ali alguma colonização por 
vegetação herbácea espontânea, desencadeia-se a actividade microbiana do solo, 
começando a caminhar-se, também, no sentido do progressivo restabelecimento do equilíbrio 
biofísico das áreas PRIP e, consequentemente, do aumento da qualidade ecológica da 
paisagem. 
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Fot.59 – Escombreira de Montante (EM) - modelação do corpo inferior (Dez 2015). 

 

Foto 60 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2016) – vista, no sentido leste, para a saia da escombreira 
com a modelação praticamente concluída.  
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Foto 61 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2016) – continuação da foto anterior no sentido da zona 
superior da escombreira. Observa-se ainda um pouco da sua saia e, acima, a modelação em curso da 
sua plataforma intermédia e plataforma superior, nas quais foram criadas elevações de terreno, 
semelhantes às que pontuam o relevo natural das encostas da envolvente, permitindo, assim, reduzir a 
grande dimensão destas plataformas e a sua forma geométrica e dissonante, conferindo-lhes uma 
morfologia mais naturalizada . 

 

Foto 63 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2016) – continuação da foto anterior no sentido da zona 
superior da escombreira, observando-se agora a totalidade da plataforma superior da escombreira (a 
qual confina com a EN.103) e a modelação em curso da mesma. 
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Foto 64 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2016) – na plataforma intermédia da escombreira, vista da 
modelação em curso no sentido da plataforma superior (sul), na qual é perceptível a criação de duas 
elevações de terreno, lendo-se o colo entre elas. 

 

Foto 65 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2016) – na plataforma superior da escombreira, vista da 
modelação em curso no sentido oeste, vendo-se, à esquerda, o acesso à EM a partir da EN 103 e, ao 
centro-direita, as duas elevações de terreno criadas nesta plataforma. 
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Foto 66 – Escombreira de Montante (EM) (Mar 2016) – no bordo da sua plataforma intermédia, vista, no 
sentido leste, para a saia da escombreira – modelação praticamente concluída, sendo perceptível o 
boleamento já efetuado da crista dos taludes, conforme preconizado no PRIP. 

 

Foto 67 – Escombreira de Montante (EM) (Mar 2016) – continuação da foto anterior, no sentido jusante da 
escombreira – modelação praticamente concluída. 
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Foto 68 – Escombreira de Montante (EM) (Mar 2016) – na banqueta logo abaixo da plataforma intermédia 
da escombreira, vista no sentido da extrema lateral oeste da EM – modelação praticamente concluída. 

 

Foto 69 – Escombreira de Montante (EM) (Mar 2016) – pormenor do remate da modelação no pé da 
escombreira, no muro de espera que a fecha inferiormente. 
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Foto 70 – Escombreira de Montante (EM) (Mar 2016) – na plataforma superior da escombreira, próximo da 
sua extrema leste, vista, no sentido sul, do pormenor do remate da modelação junto à valeta perimetral. 

 

Foto 71 – Área do antigo Depósito Temporário de Materiais (DTM) (Mar 2016) – após descompactação e 
regularização do terreno, bem como alguma ligeira modelação no tardoz da área, aplicação de 
camada de terra vegetal (vista no sentido leste). 
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Foto 72 – Área do antigo Depósito Temporário de Materiais (DTM) (Mar 2016) – pormenor da ligeira 
modelação efectuada no tardoz da área, no seu encontro com o terreno natural. 

 

Foto 73 – Área do antigo Depósito Temporário de Materiais (DTM) (Mar 2016) – modelação/regularização 
da área, concluída – vista geral no sentido leste. 



Dulce Gonçalves – Arquitectura Paisagista, Lda. 
Av. António Macedo, 171 

470 – 414 Braga  

 

  
Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III  

Relatório do Estado de Evolução e de Avaliação do Sucesso de Implementação do PRIP 
52 

 

Foto 74 – Área da antiga frente de obra da Tomada de Água (TA) (Jul 2016) – pequena área de berma, 
que serviu de apoio a esta frente, contígua da estrutura por norte, com regularização do terreno já 
concluída.  

 

Foto 75 _ Área da antiga frente de obra da Tomada de Água (TA) (Jul 2016) – modelação concluída do 
talude contíguo à estrutura por sul (vista no sentido sul). 
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Foto 76 – Área da antiga frente de obra da Tomada de Água (TA) (Jul 2016) – talude modelado ilustrado 
na foto anterior, visto no sentido norte. 

 

Foto 77 – Escombreira Principal (EP) (Jun 2016) – vista, no sentido sul, da zona imediatamente abaixo da 
plataforma (700.00) (esta plataforma corresponde ao local onde está a máquina) e do seu corpo superior, 
o qual se desenvolve para cima desta. Como é patente na imagem, a situação da EP traduz-se ainda 
em fase de construção, estando apenas, à data da foto, concluída, a modelação da zona do pé da 
escombreira, como se verá na foto seguinte.  
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Foto 78 – Escombreira Principal (EP) (Jun 2016) – como referido na foto anterior, observa-se, a modelação 
da zona do pé da escombreira, já concluída. 

 

Foto 79 – Escombreira Principal (EP) (Ago 2016) – vista, no sentido leste, para o acesso à escombreira, 
correspondendo já a área que se vê em primeiro plano, à direita da foto, à plataforma (700.00). Observa-
se, nesta data, que a modelação da zona inferior da escombreira estava praticamente concluída. 
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Foto 80 _ Escombreira Principal (EP) (Ago 2016) – vista, no sentido oeste, a partir do acesso à mesma, 
observando-se que, à data da foto, estava em curso a modelação da zona mais inferior do corpo superior 
da EP. 

 

Foto 81 – Área oeste da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (Ago 2016) 
– vista no sentido leste, com modelação concluída.  



Dulce Gonçalves – Arquitectura Paisagista, Lda. 
Av. António Macedo, 171 

470 – 414 Braga  

 

  
Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III  

Relatório do Estado de Evolução e de Avaliação do Sucesso de Implementação do PRIP 
56 

 

Foto 82 – Área oeste da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (Ago 2016) 
– vista, no sentido oeste, com modelação concluída. Embora pouco perceptível na foto, a partir do 
emboquilhamento do TATA (localizado ao fundo, à esquerda), materializou-se um pequeno talvegue de 
traçado curvilíneo, que morre na valeta da EN 103. Esta opção, para além de quebrar um pouco a 
horizontalidade da área, permite drenar a acumulação da água pluvial que aqui já se havia constatado 
desde o PRIP de Venda Nova II, pois a antiga escavação da encosta, para estabelecimento deste túnel, 
interrompeu o pequeno talvegue que existia originalmente. 

 

Foto 84 – Área da antiga frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (Ago 2016) – vista, no 
sentido sul, para a modelação efectuada na berma externa do acesso a esta estrutura, tendo-se 
materializado, através de aterro, uma lomba larga, que se ajudou a suster, pelo lado virado ao caminho, 
com pedras grandes, remanescentes da fase de construção desta frente, para balizar o acesso à mesma. 
A lomba assim criada permitirá que o renque de plantações PRIP, para aqui preconizado, fique mais alto 
relativamente à cota do caminho e, por conseguinte, venha a constituir uma cortina mais eficaz na 
minimização da exposição visual da estrutura da CES, relativamente à sua envolvente. 
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Foto 84 – Área da antiga frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (Ago 2016) – na zona 
superior da área, vista no sentido norte para o acesso à estrutura da CES, a qual se vê parcialmente, à 
direita, estando ainda a modelação da zona superior de fecho desta área em fase de conclusão,  

 

Foto 85 – Área da antiga frente de obra da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (Ago 2016) – vista de 
maior pormenor, no sentido norte, para a modelação efectuada na berma externa do acesso à estrutura 
da CES, na proximidade desta. 
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Foto 86 – Área da antiga frente de obra da Restituição (R) (Ago 2016) – na plataforma de cobertura da 
Restituição de Venda Nova II, vista, no sentido norte, observando-se, em baixo, ao centro, a modelação 
efectuada no troço da margem que foi intervencionada pelos trabalhos de rebaixamento do leito do rio. 
O bordo desta plataforma fica coberto pela albufeira de Salamonde, quando esta atinge a cota do Nível 
de Pleno Armazenamento (NPA). 
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Foto 87 – Área da antiga frente de obra da Restituição (R) (Ago 2016) – vista no sentido sul, para o antigo 
caminho temporário de trabalho de acesso ao rio, já alvo de descompactação e ligeira modelação 
através de algum enchimento, por forma a reduzir a sua expressão e geometria.  

 

Foto 88 – Área da antiga frente de obra da Restituição (R) (Ago 2016) – na continuação da foto anterior, 
vista, no sentido sul, para o final do antigo caminho temporário de trabalho de acesso ao rio, vendo-se, 
abaixo, a modelação efectuada no troço da margem que foi intervencionada pelos trabalhos de 
rebaixamento do leito do rio, sendo ainda visível, mais adiante, a estrutura de saída da Restituição de 
Venda Nova II. 
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Foto 89 – Escombreira Principal (EP) (Out 2016) – a partir do acesso à escombreira, vista, no sentido sul, 
observando-se a modelação em curso da base e zona intermédia do  seu corpo superior. A zona mais 
cimeira da EP permanecia, à data da foto, em fase mais atrasada, decorrendo a execução da rede de 
drenagem superficial. 

 

Foto 90 – Escombreira Principal (EP) (Out 2016) – na continuação da foto anterior, vista para o corpo inferior 
da escombreira (no sentido da extrema lateral oeste da EP), com modelação já concluída. 
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Foto 91 – Escombreira Principal (EP) (Out 2016) – na proximidade da zona cimeira da escombreira, vista 
para baixo,  no sentido leste, vendo-se ao fundo o acesso à EP, com o talude sujacente já modelado e, 
em seguida, a vasta plataforma à cota (700.00), sendo perceptível na imagem, ao longo do limite interno 
da mesma, a execução do canal colector, que integra a rede de drenagem superficial. No corpo superior 
da escombreira, decorriam os trabalhos de modelação. 

 

Foto 92 – Escombreira Principal (EP) (Out 2016) – na zona do topo da escombreira, vista para a extrema 
leste, com os trabalhos de modelação em fase inicial. 
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Foto 93 – Escombreira Principal (EP) (Out 2016) – na continuação da foto anterior, na zona da plataforma 
superior escombreira, vista no sentido sul, com os trabalhos de modelação começando a materializar as 
duas elevações de terreno aqui preconizadas pelo PRIP. 

 

Foto 93 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – vista no sentido leste, estando ostrabalhos de modelação de terreno em curso. 
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Foto 94 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – no interior da área, vista no sentido leste. Observa-se que, na extrema confinante com a 
EN103, já foi efectuada alguma modelação, nomeadamente, criada, através de aterro, uma orla em 
lomba, que visa quebrar a plataforma e ocultar mais o interior da área, permitindo que o renque de 
plantações aqui preconizada pelo PRIP fique mais alto relativamente à cota da plataforma e crie uma 
cortina mais eficaz na redução da exposição visual do emboquilhamento do TATA. Tendo surgido a 
necessidade de repôr o encaminhamento da água de rega para uma parcela agrícola situada abaixo 
e do lado oposto da EN 103, a equipa EDP considerou de maior interesse paisagístico materializar o troço 
em falta desse encaminhamento, através de um pequeno canal revestido a pedra arrumada, cuja 
construção se encontrava, à data da foto, a decorrer, conforme ilustrado  na mesma, ao centro.    

 

Foto 95 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(out. 2016) – na continuação do referido na foto anterior, pormenor do pequeno canal revestido a pedra 
arrumada, em construção. 
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Foto 96 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – no interior da área, vista  no sentido leste, visualizando-se, em maior pormenor, a orla em 
lomba materializada com a modelação do terremo, na extrema da área confinante com a EN 103, 
referida na anterior Foto 94. 

 

Foto 97 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – no interior da área, vista  no sentido oeste, com a modelação do terreno em curso. 
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Foto 98 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – no interior da área, vista  no sentido leste, com a modelação do terreno já concluída. À 
direita, observa-se o caminho de acesso à CES. 

 

Foto 99 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – na continuação da foto anterior, deslocando a visada um pouco mais para a esquerda, 
vista,  no sentido leste, com a modelação do terreno já concluída. 



Dulce Gonçalves – Arquitectura Paisagista, Lda. 
Av. António Macedo, 171 

470 – 414 Braga  

 

  
Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III  

Relatório do Estado de Evolução e de Avaliação do Sucesso de Implementação do PRIP 
66 

 

Foto 100 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – no interior da área, vista  no sentido oeste, com a modelação do terreno e pequeno canal 
em pedra já concluídos. 

 

Foto 101 – Área da antiga frente de obra do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) 
(Out 2016) – no interior da área, vista,  no sentido leste, com a modelação do terreno e pequeno canal 
em pedra já concluídos. 



Dulce Gonçalves – Arquitectura Paisagista, Lda. 
Av. António Macedo, 171 
470 – 414 Braga  

 

 
Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III  
Relatório do Estado de Evolução e de Avaliação do Sucesso de Implementação do PRIP 
  67 

 

Foto 102 – Restituição (R) (Out 2016) – vista no sentido sul para estrutrura de saída, observando-se o 
espalhamento de terra vegetal já efectuado na área de berma do respetivo acesso. 

 

Foto 103 – Restituição (R) (out. 2016) – vista no sentido norte, observando-se o espalhamento de terra 
vegetal já efectuado na área de berma do respectivo acesso e  no talude subjacente. 
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Foto 104 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Out 2016) – vista do acesso de trabalho 
à zona inferior do EIE, no sentido oeste, observando-se as modelações de terreno em curso. 

 

Foto 105 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Out 2016) – vista no sentido oeste, 
observando-se os trabalhos de modelação em curso na sua plataforma principal. 
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Foto 106 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Out 2016) – vista no sentido leste, 
observando-se os trabalhos de modelação em curso na sua plataforma superior e talude subjacente. 

 

Foto 107 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – vista geral no sentido oeste, em fase avançada dos 
trabalhos de modelação, que decorriam na zona superior da escombreira.  
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Foto 108 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – vista no sentido sul, pormenor dos trabalhos de 
modelação na plataforma superior da escombreira, concretamente, aplicação de camada de terra 
vegetal na elevação de terreno criada na sua extrema leste.  

 
 

Foto 109 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – vista no sentido sul, pormenor dos trabalhos de 
modelação na plataforma superior da escombreira, concretamente, aplicação de camada de terra 
vegetal nas duas elevações de terreno aqui criadas e ligadas por um colo suave (em primeiro plano, a 
elevação da extrema oeste da plataforma), que visaram reduzir, significativamente, a dimensão da 
plataforma e eliminar a sua geometria dissonante, conferindo ao remate superior da EP uma morfologia 
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mais naturalizada e uma ligação mais harmoniosa da mesma com o terreno natural /perfil da cumeada 
e das encostas laterais). 

 

Foto 110 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – na sequência do referido na foto anterior, vista, no 
sentido sul, na plataforma superior da escombreira - pormenor do colo suave de ligação entre as duas 
elevações de terreno aqui materializadas. 

 

Foto 111 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – na plataforma superior, vista, no sentido leste, a partir 
da elevação de terreno criada na extrema leste da mesma, observando-se, à direita, confinando, com 
o terreno natural, os trabalhos de escavação para construção do canal colector (orgão da rede de 
drenagem superficial das águas pluviais). 
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Foto 112 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – vista no sentido oeste, pormenor dos trabalhos de 
modelação do terreno na plataforma superior da EP, a parir da sua extrema leste. 

 

Foto 113 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – vista no sentido oeste, observando-se a ligação do 
caminho interno da escombreira, cerca da cota(730.00), com o caminho florestal (já beneficiado no seu 
troço inicial) existente na encosta da margem esquerda do vale da escombreira, dando cumprimento à 
solicitação efectuada à EDP pela Protecção Civil Municipal de Vieira do Minho, para efeitos de combate 
aos incêndios florestais. Na sequência desta solicitação, o caminho de acesso à EP, localizado na 
margem direita do vale, foi prosseguido como caminho de utilização pública pela plataforma (700.00) e 
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daqui pelo caminho interno que ascende ao cimo da escomnbreira, até à ligação deste com o referido 
caminho florestal .  

 

Foto 114 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) – vista no sentido oeste, com 
a conclusão dos trabalhos de modelação na área da plataforma superior, à qual se conferiu, mediante 
algum aterro, uma morfologia de perfil abaulado. 
 

 

Foto 115 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) – na continuação da foto 
anterior para oeste, continua a observar-se a modelação efectuada e, também, a reposição dum troço 
de caminho agrícola particular e sua ligação ao CM 1397, que haviam sido interrompidos com o 
estabelecimento da plataforma superior do EIE (durante a fase de construção, o Empreiteiro abriu, mais 
adiante do local da foto, uma ligação provisória deste caminho particular com o CM, ligação que foi 
eliminada com os trabalhos de modelação do PRIP). 
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Foto 116 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) - vista no sentido leste, com a 
conclusão dos trabalhos de modelação na área da plataforma superior  do estaleiro, sendo perceptível, 
ao fundo, do lado oposto do CM 1397, a área envolvente ao conjunto dos Postos de Corte e Edifícios de 
Apoio de Venda Nova II e Venda Nova III, com a regularização/ligeira modelação do terreno, já 
concluída. 

 

Foto 117 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) – perspectiva, no sentido oeste, 
da plataforma superior e plataforma principal com trabalhos de modelação concluídos. 
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Foto 118 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) – perspectiva geral, no sentido 
sul, da zona mais central da área, com modelação do terreno concluída. 

 

Foto 119 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) – perspectiva geral, no sentido 
oeste, com modelação de terreno concluída e que repôs, ou se aproximou bastante, da modelação 
original da Escombreira Principal de Venda Nova II (conforme requerido nas CT do PRIP), ocupada por 
esta área de apoio à obra de Venda Nova III.  



Dulce Gonçalves – Arquitectura Paisagista, Lda. 
Av. António Macedo, 171 

470 – 414 Braga  

 

  
Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III  

Relatório do Estado de Evolução e de Avaliação do Sucesso de Implementação do PRIP 
76 

 

Foto 120 – Escombreira Principal (EP) (Jan 2017) – no sentido leste, vista da plataforma à cota (700.00), 
com os trabalhos de modelação praticamente concluídos e a ser materializada, na mesma, a faixa do 
caminho público em terra que a atravessa (patente na foto). A execução do canal colector ao longo 
da bordadura interna desta plataforma, acabava de ser concluída, pelo que se observa na foto, à direita, 
o aplicação que se encontrava em curso, da camada de terra vegetal no terreno confinante com o 
referido canal. 

 

Foto 121 – Escombreira Principal (EP) (Jan 2017) – na sequência do referido na foto anterior, na plataforma 
à cota (700.00), vista, no sentido oeste, do pormenor do canal colector já com a camada de terra vegetal 
aplicada no terreno confinante intervencionado. 
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Foto 122 – Escombreira Principal (EP) (Jan 2017) – na sequência das duas fotos anteriores, perspectiva, no 
sentido leste, dos trabalhos finais de modelação na plataforma à cota (700.00) e acesso à EP, com o 
canal colector já construído. Em baixo, ao centro, observa-se a execução da passagem sobre este canal, 
para permitir a sua transposição por veículos automóveis e aceder-se ao corpo superior da EP. 

 

Foto 123 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – no caminho de acesso à escombreira, vista geral da 
mesma, no sentido oeste, com trabalhos de modelação concluídos. Note-se que a maior parte do corpo 
superior (com excepção da zona mais cimeira) e corpo inferior da EP, já haviam sido alvo de 
hidrossementeira no Outono de 2016, sendo perceptível, à direita da foto, no corpo inferior, um 
revestimento herbáceo ainda muito incipiente. 
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Foto 124 – Escombreira Principal (EP) (Ma. 2017) – no local da foto anterior, vista para o corpo inferior da 
escombreira no sentido oposto (leste), após modelação final do terreno. 

 

Foto 125 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – pormenor, tirado no sentido leste, do caminho de acesso 
à escombreira,  plataforma (700.00) e respectivo canal colector, após conclusão dos trabalhos de 
modelação. 
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Foto 126 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – vista, no sentido leste, para a zona cimeira da 
escombreira, a partir do canal colector construído na bordadura interna da plataforma superior e que se 
prolonga ainda pela encosta da margem esquerda do EP. À data da foto, a conclusão recente deste 
troço oeste do canal levou a que ainda estivesse a decorrer a finalização dos trabalhos de modelação 
na extrema oeste da plataforma superior e na berma externa do referido troço do canal. 

 

Foto 127 – Escombreira Principal (EP) (Ma. 2017) – continuação da foto anterior, deslocando a visada no 
sentido da base do corpo superior da escombreira – modelação concluída. 
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Foto 128 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) –conforme referido na anterior Foto 122, pormenor da 
finalização dos trabalhos de modelação, concretamente, aplicação de terra vegetal e regularização, 
na extrema oeste da plataforma/terreno confinante com o canal colector (vista no sentido norte). 

 

Foto 129 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – na sequência do referido na foto anterior, vista no 
sentido oposto (sul), com os trabalhos de modelação já finalizados. 
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Foto 130 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – perspectiva geral, no sentido leste, após conclusão dos 
trabalhos de modelação e montagem da vedação perimetral em curso, no corpo superior da 
escombreira, a materializar para cima da ligação desta ao caminho público florestal da margem 
esquerda. 

 

3.4 EXECUÇÃO DO PRIP – TRATAMENTO VEGETAL (OUTUBRO 2016 – Junho 2017) E PERÍODO 
DE GARANTIA (JUNHO 2017 – JULHO 2019) 

Os trabalhos de Tratamento Vegetal do PRIP (plantações e hidrossementeira) foram 
executados em duas fases – a primeira fase, abrangendo todas as áreas a recuperar, com 
excepção de parte da Escombreira Principal (a qual não estava ainda concluída em termos 
de rede de drenagem superficial e modelação), iniciou-se em Outubro de 2016 e foi concluída 
em Janeiro 2017; a segunda, iniciou-se em Março de 2017, incidindo sobre a área restante da 
Escombreira Principal que faltava executar, tendo ainda sido efectuado nesta fase (Abril de 
2017), o reforço da hidrossementeira de algumas das áreas PRIP, para as quais a EDP 
considerou não satisfatórios os resultados da hidrossementeira executada na primeira fase.   

O tratamento vegetal proposto no PRIP foi a plantação, em locais considerados estratégicos 
do ponto de vista visual e/ou ecológico, de árvores e arbustos de porte subarbóreo de espécies 
autóctones da região (utilizando-se também em pequeno número, o castanheiro, espécie não 
autóctone mas caraterística e tradicionalmente adaptada da paisagem rural), bem como a 
hidrossementeira para instalação de um prado permanente de sequeiro, tendo a mistura sido 
enriquecida, em pequena percentagem, com espécies arbustivas espontâneas dos matos da 
região. 

O tratamento vegetal, em complemento da modelação efectuada, desempenha um papel 
fundamental em todo o processo de recuperação e integração paisagística, na sua função 
de protecção e recuperação do solo, na mais rápida absorção visual das áreas 
intervencionadas (diminuindo, a curto prazo e significativamente, a dissonância cromática e 
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textural das mesmas), promovendo o aparecimento de microrganismos e pequena fauna 
diversa, e acelerando, assim, a reposição do seu progressivo equilíbrio biofísico, a melhoria das 
suas condições ecológicas e da qualidade visual da paisagem.  

Para execução do tratamento vegetal, o Empreiteiro contratou como subempreiteiro, uma 
empresa da especialidade, conforme exigido no Caderno de Encargos da EGC. 

Nos trabalhos de implementação do PRIP ligados directamente ao tratamento vegetal, foi 
ainda incluída a execução de acções específicas para protecção das plantações contra os 
danos provocados pelo gado (ovino e caprino, sobretudo) que, tradicionalmente, pastoreia 
livre pela região. Nas três áreas PRIP de maior dimensão (Escombreira Principal, Escombreira de 
Montante e Estaleiro Industrial do Empreiteiro) e, consequentemente, com maior e elevado 
número de plantações, foi instalada uma vedação perimetral rústica (postes de madeira e 
rede ovelheira, munida de portões), Nas restantes áreas PRIP, de menor dimensão, e com o 
mesmo fim, a cada exemplar plantado foi associada uma estrutura individual de protecção 
(estrutura quadrangular, em postes de madeira e rede ovelheira), construída in loco, por forma 
a ter as dimensões e resistência adequadas à sua eficácia, semelhantes às que já haviam sido 
utilizadas no PRIP de Venda Nova II, uma vez que as estruturas de protecção deste tipo 
disponíveis comercialmente são demasiado pequenas e destinadas a plantas de calibre 
florestal.  

Deve referir-se que a protecção contra os danos provocados pelo gado, nas plantações 
efectuadas no âmbito da implementação dos PRIP de obras da EDP, como a do reforço de 
Venda Nova III e similares, constitui um aspecto que é sempre necessário equacionar 
previamente, na medida em que se trata de recuperar áreas intervencionadas inseridas em 
meio rural florestal, onde é frequente, e tradicional, o pastoreio livre do gado (ovino, caprino, 
bovino), acrescendo que, no caso particular da envolvente da Escombreira Principal de Venda 
Nova III, já na serra da Cabreira, ocorrem diversos grupos de garranos, sendo a presença de 
javali cada vez mais frequente. Os danos deste tipo, caso as plantações não estejam 
devidamente protegidas, têm efeitos graves, que acabam por levar à morte das jovens 
plantas, podendo aniquilar toda a plantação.  

Mesmo com a instalação de protecções adequadas, é frequente verificarem-se, ao longo do 
período de garantia das plantações, acções de vandalismo praticadas por estranhos, como 
destruição total ou parcial de algumas protecções, o roubo dos seus componentes (postes de 
madeira e rede ovelheira), roubo de tutores, a danificação ou roubo de plantas, aspectos 
indesejáveis que o Empreiteiro e Dono de Obra têm que gerir durante este período, mediante 
a substituição atempada do material danificado ou roubado.  

Neste sentido, há que referir que, no caso das plantações do PRIP de Venda Nova III, 
ocorreram, durante todo o período da sua implementação, de forma não desprezável, 
situações desta natureza. Contudo, a mais grave e irreversível, foi a situação das plantações 
na área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro, explicitada anteriormente no ponto 2.2 do 
presente relatório, em que o pastoreio indevido e recorrente causou a morte da quase 
totalidade dos exemplares (havia sido plantado nesta área um total de 259 exemplares), 
levando a que, no final de 2018, esta área PRIP, por acordo entre as partes, fosse retirada do 
período de garantia do tratamento vegetal do PRIP. 
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Numa tentativa de ultrapassar a situação extrema registada na área do antigo EIE e de modo 
a conseguir a efectiva recuperação e integração paisagística da mesma, a EDP pretende 
lançar, no corrente ano de 2020, uma nova Empreitada de Plantações, visando-se a sua 
execução no Outono-Inverno de 2020, mantendo-se, em termos de Caderno de Encargos, o 
cumprimento do previsto no PRIP, mas substituindo, em alternativa, a vedação perimetral da 
área por estruturas individuais de protecção, esperando-se que sejam mais eficazes.     

Foi plantado, no âmbito da implementação do PRIP de Venda Nova III, um total de 1015 
exemplares. 

Após conclusão dos trabalhos de plantações e de hidrossementeira, formalizada pela 
assinatura, entre as partes, do respectivo Auto de Recepção Provisória, em Junho de 2017, 
iniciou-se, a contar da data deste, o Período de Garantia do tratamento vegetal do PRIP, com 
a duração de dois anos.  

Durante este período, o Empreiteiro fica obrigado à manutenção do tratamento vegetal 
efectuado. No que respeita à hidrossementeira, poderá ser necessário executar ressementeiras 
em época tecnicamente adequada, caso se verifique o deficiente ou nulo revestimento 
herbáceo do solo de certas zonas semeadas, o que não veio a acontecer. Quanto às 
plantações, os trabalhos de manutenção incluem a substituição de atilhos, tutores e estruturas 
individuais em falta, eventuais adubações de cobertura e tratamentos fitossanitários, caso 
necessário, rega periódica dos exemplares plantados durante os períodos de tempo quente e 
seco e a realização de retanchas dos exemplares que foram detectados mortos, na época 
adequada imediatamente seguinte. Com excepção de adubações de cobertura e de 
tratamentos fotossanitários, que não se verificaram necessários, todos os restantes trabalhos de 
manutenção, incluindo reparações nas vedações perimetrais, foram realizados por diversas 
vezes ao longo do período de garantia, sendo a rega sempre obrigatória nos moldes definidos 
no Caderno de Encargos. 

De acordo com o estipulado no Caderno de Encargos da EGC, concretamente, nas 
Condições Técnicas (CT) do PRIP, o Dono de Obra e o Empreiteiro realizaram visitas periódicas 
de verificação do estado de desenvolvimento quer dos exemplares plantados, quer da 
hidrossementeira, sendo realizado pelo Empreiteiro, após cada visita, um relatório com os 
resultados da mesma, relatório este que, para além da descrição das actividades de 
manutenção realizadas por aquele entre essa visita e a anterior, incluía o registo, nos diversos 
Planos de Plantação do PRIP, do estado de cada exemplar plantado (Bom, Duvidoso ou Morto) 
e, em função disso, a apresentação desses quantitativos no relatório e a percentagem de 
percas obtida.  

No período de garantia do tratamento vegetal do PRIP, foi realizado um total de 9 visitas 
conjuntas de fiscalização (EDP/equipa de supervisão de Ambiente, Empreiteiro e respectivo 
subempreiteiro), nas datas seguidamente indicadas: 

 1.ª Visita Fiscalização Conjunta - 8 e 9 de Agosto de 2017 
 2.ª Visita Fiscalização Conjunta - 9 e 10 de Novembro de 2017 
 3.ª Visita Fiscalização Conjunta – 22 e 23 de Janeiro de 2018 
 4.ª Visita Fiscalização Conjunta – 7 e 8 de Maio de 2018 
 5.ª Visita Fiscalização Conjunta – 9 e 10 de Julho de 2018 
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 6.ª Visita Fiscalização Conjunta – 17 e 18 de Setembro de 2018 
 7.ª Visita Fiscalização Conjunta – 3 e 4 de Janeiro de 2019 
 8.ª Visita Fiscalização Conjunta – 19 e 20 de Março de 2019 
 9.ª Visita Fiscalização Conjunta – 17 e 18 de Julho de 2019 

 

A Recepção Definitiva do tratamento vegetal do PRIP foi lavrada em meados de Julho de 2019, 
tendo-se verificado, no que respeita às plantações, e para esse efeito, um número de 
exemplares mortos de cerca de 5% do total plantado, dando cumprimento ao preconizado 
nas CT do PRIP, que definia este limite como o máximo admissível.  

Segue-se um conjunto de fotografias das áreas PRIP ilustrativo do período de execução do 
tratamento vegetal, antes da recepção provisória do mesmo (a qual, recorde-se, se registou 
em Junho de 2017), abrangendo o período de Outubro de 2016 a Abril de 2017, que, embora 
traduza um cenário ainda muito recente do tratamento vegetal, permite já percepcionar, de 
algum modo, o seu contributo valorativo para as áreas a recuperar, bem como alguma 
evolução positiva desse cenário, nomeadamente, a nível do revestimento herbáceo do solo, 
onde, a par da emergência da vegetação instalada por hidrossementeira, se fez sentir, pouco 
depois, alguma colonização por vegetação espontânea. 

 

 

Foto 131 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Nov 2016) - perspectiva geral, no 
sentido oeste, pouco após execução do tratamento vegetal. Observam-se em primeiro plano, e um 
pouco mais ao fundo, duas árvores com maior porte, remanescentes do PRIP de Venda Nova II, que se 
conseguiu preservar durante a obra de reforço. 
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Foto 132 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Fev 2017) – perspectiva, no sentido 
oeste, da sua plataforma superior, pouco após execução do tratamento vegetal. 

 

Foto 133 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Fev 2017) – vista, no sentido leste, da 
sua plataforma principal, pouco após execução do tratamento vegetal. 
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Foto 134 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Fev 2017) – vista, no sentido leste, da 
extrema oeste da plataforma principal, pouco após execução do tratamento vegetal. 

 

 

 

Foto 135 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Fev 2017) – vista, no sentido leste e na 
continuação da foto anterior, para a sua zona inferior, sendo perceptível em baixo, à esquerda, a 
banqueta da Escombreira Principal de Venda Nova II, que constituiu o limite inferior do EIE.  
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Foto 136 – Área envolvente ao conjunto edificado dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio de Venda 
Nova II e Venda Nova III (Fev 2017) – vista, no sentido leste, para a área situada imediatamente à 
esquerda da entrada principal deste conjunto, estando ainda as plantações em curso e tendo já sido 
colocadas algumas pedras provenientes do leito do Rabagão, para efeito ornamental. 

 

Foto 137 – Área envolvente ao conjunto edificado dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio de Venda 
Nova II e Venda Nova III (Fev 2017) – vista, no sentido oeste, para a área situada imediatamente à direita 
da entrada principal deste conjunto, estando ainda a tarefa de plantações por concluir, dado faltar 
colocar algumas estruturas individuais de protecção, e tendo já sido colocadas algumas pedras 
provenientes do leito do Rabagão, para efeito ornamental. Ao fundo, observa-se parte da zona superior 
do EIE. 
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Foto 138 – Área envolvente ao conjunto edificado dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio de Venda 
Nova II e Venda Nova III (Abr 2017) – vista, no sentido leste, para a área situada imediatamente à 
esquerda da entrada principal deste conjunto, estando a tarefa de plantações por concluir, dado faltar 
ainda colocar algumas estruturas individuais de protecção, e tendo já sido colocadas as pedras 
provenientes do leito do Rabagão, para efeito ornamental. 

 

 

Foto 139 – Área envolvente ao conjunto edificado dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio de Venda 
Nova II e Venda Nova III (Abr 2017) – vista, no sentido sul, para a área situada imediatamente à direita da 
entrada principal deste conjunto, estando ainda a tarefa de plantações por concluir, dado faltar colocar 
algumas estruturas individuais de protecção, e tendo já sido colocadas as pedras provenientes do leito 
do Rabagão, para efeito ornamental.  
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Foto 140 – No encontro esquerdo da Ponte dos Lagos, que serviu de área de apoio à frente de obra da 
Restituição (R) e cujo acesso se percebe ao fundo, observa-se o pequeno núcleo de plantações aqui 
instalado (Fev 2017). No âmbito do PRIP de Venda Nova II, o núcleo semelhante de plantações aqui 
efectuado acabou por ser furtado na totalidade. 

 

 

Foto 141– No caminho de acesso às estruturas da Restituição de Venda Nova II e Venda Nova III, mais 
concretamente, na faixa da sua berma externa que serviu de área de apoio à obra, vista, no sentido 
norte, das plantações logo após a sua execução, faltando ainda a instalação das respectivas estruturas 
individuais de protecção (Out 2016). 
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Foto 142 – No caminho de acesso às estruturas da Restituição de Venda Nova II e Venda Nova III, mais 
concretamente, na faixa da sua berma externa que serviu de área de apoio à obra, vista, no sentido sul, 
com plantações concluídas (Fev 2017), sendo patentes os choupos plantados aquando do PRIP de 
Venda Nova II. 

 

 

Foto 143 – No caminho de acesso às estruturas da Restituição de Venda Nova II e Venda Nova III, sentido 
norte, decurso da operação de distribuição definitiva das pedras boleadas provenientes do leito do 
Rabagão, as quais iriam ser dispostas em orla aberta, bordejando a berma externa deste caminho, com 
carácter ornamental e de memória (Abr 2017).  
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Foto 144 – Na sequência da foto anterior, vista no sentido sul, após conclusão da criação da orla de 
pedras boleadas na berma externa do caminho de acesso à Restituição de Venda Nova II e Venda Nova 
III (Abr 2017). Comparativamente com Foto 141, datada de Outubro 2016, é notória a evolução do 
revestimento herbáceo do solo. 

 

Foto 145 – Antiga área do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) (out. 2016), perspetiva geral 
no sentido leste, durante a execução das plantações. 
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Foto 146 – Antiga área do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) (Out 2016), vista no sentido 
leste, durante a execução das plantações. 

 

 

Foto 147 – Antiga área do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) (Out 2016), pormenor no 
sentido leste, após execução das plantações (Dez 2016). 
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Foto 148 – Antiga área do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) (Out 2016), vista no sentido 
oeste, após execução das plantações (Fev 2017). 

 

Foto 149 – Antiga área do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) (Out 2016), vista no sentido 
leste, após execução das plantações (Fev 2017). 
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Foto 150 – Área da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (Out  2016) – vista no sentido norte, após 
conclusão das plantações. 

 

 

Foto 151 – Área da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) (Fev 2017) – vista no sentido sul, após conclusão 
das plantações. 
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Foto 152 – Escombreira de Montante (EM) (Out 2016) – vista no sentido norte, com plantações em curso. 

  

 

 

Foto 153 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2017) – vista, no sentido leste, com plantações concluídas. 
É patente a evolução positiva do revestimento herbáceo do solo, comparativamente com a Foto 
anterior. 
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Foto 154 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2017) – na continuação da foto anterior, mas deslocando 
a visada no sentido do arranque da saia da escombreira, vista no sentido leste, com plantações 
concluídas. 

 

Foto 155 – Escombreira de Montante (EM) (Fev 2017) – na continuação da foto anterior, mas deslocando 
a visada no desenvolvimento, para jusante, da saia da escombreira, vista no sentido leste, com 
plantações concluídas. O revestimento herbáceo dos taludes, ainda que muito juvenil, mostra-se 
satisfatório.  
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Foto 156 – Área oeste da antiga área de apoio do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (Out 2016) 
– vista, no sentido oeste, após conclusão das plantações. 

 

Foto 157 – Área oeste da antiga área de apoio do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (Fev 2017) 
– vista, no sentido oeste, após conclusão das plantações. É patente a evolução positiva do revestimento 
herbáceo do solo comparativamente com a foto anterior, ou seja, decorridos cerca de 4 meses. 
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Foto 158 - Área leste da antiga área de apoio do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (Out 2016) 
– vista no sentido leste, após conclusão das plantações. 

 

 

Foto 159 – Área leste da antiga área de apoio do Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) (Fev 2017) 
– vista no sentido leste, após conclusão das plantações. A foto exemplifica os casos de vandalismo diverso 
e não desprezável, que ocorreram nas plantações do PRIP (ao longo de todo o período de 
implementação do tratamento vegetal), observando-se, no caso em particular, o exemplar plantado 
(preso ao tutor), bem como a estrutura individual de protecção, arrancados e tombados no solo, ainda 
antes da recepção provisória do tratamento vegetal do PRIP. 
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Foto 160 – Área da Tomada de Água (TA) (Out 2016) – vista no sentido sul, com as plantações em curso. 

 

Foto 161 – Área da Tomada de Água (TA) (Fev 2017) – vista no sentido norte, após conclusão das 
plantações e verificando-se já boa evolução na cobertura herbácea do solo. 
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Foto 162 – Área da Tomada de Água (TA) (Fev 2017) – vista no sentido sul, após conclusão das plantações. 

 

Foto 163 – Escombreira Principal (EP) (Nov 2016) – perspectiva geral no sentido oeste, pouco tempo após 
a execução da hidrossementeira parcial da escombreira, mais precisamente, do seu corpo superior, com 
excepção da zona mais cimeira, e do seu corpo inferior. Toda a restante área da mesma não estava 
ainda concluída em termos construtivos e de modelação, pelo que esta foi alvo da segunda fase do 
tratamento vegetal do PRIP, que decorreu de Março a Abril de 2017.  
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Foto 164 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – vista no sentido norte, das plantações efectuadas na 
plataforma superior da escombreira, logo após a sua execução.   

 

 

Foto 165 – Escombreira Principal (EP) (Mar 2017) – vista no sentido sul, das plantações efectuadas na 
plataforma superior da escombreira, logo após a sua execução.   

Apresenta-se, de seguida, um conjunto de fotografias ilustrativo da evolução do tratamento 
vegetal executado, ao longo do período de garantia, tendo-se seleccionado, para o efeito, 
com base nas diversas visitas de fiscalização conjuntas efectuadas neste período, as três que 
se consideraram mais relevantes em termos distintivos, e que permitem traduzir a evolução 
cénica das áreas alvo da implementação do PRIP.  
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As referidas visitas de fiscalização foram: a 1ª. Visita, realizada em Agosto de 2017, portanto, 
cerca de 2 meses após a recepção provisória do tratamento vegetal do PRIP; a 4ª. Visita, 
realizada em Maio de 2018, ou seja, praticamente 1 ano após a recepção provisória; e a 9ª. 
Visita (última), correspondente à da recepção definitiva do tratamento vegetal do PRIP, 
efectuada em Julho de 2019. 

Incluiu-se, ainda, devido à situação particular e desfavorável da área do antigo EIE, (que, 
recorde-se, foi retirada do período de garantia do tratamento vegetal do PRIP, por acordo 
entre as partes, no final de 2018), um pequeno grupo de fotos relativo à 5ª. e 6ª. visitas de 
fiscalização conjunta (realizadas, respectivamente, em Julho e Setembro de 2018), 
exemplificativas dos danos ocorridos e aspecto geral da área do EIE, dado que a mesma já 
não surge ilustrada no conjunto de fotos da 9ª. e última Visita.  

 

1ª. Visita de Fiscalização Conjunta – Agosto de 2017 (cerca de 2 meses após recepção 
provisória) 

Os resultados desta visita mostraram-se, genericamente, satisfatórios. As plantações 
encontravam-se em bom estado, tendo-se, contudo, já detectado alguns danos causados 
pela entrada indevida de gado caprino, na área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro. 

Observou-se, na maioria das áreas PRIP, que o desenvolvimento da vegetação herbácea 
instalada por hidrossementeira se traduz genericamente, já com alguma expressão e grau de 
cobertura, destacando-se, a nível das herbáceas gramíneas, a germinação e 
desenvolvimento franco do centeio forrageiro e verificando-se a presença, em maior ou 
menor, de herbáceas leguminosas. Como desejável e expectável, ocorreu também, de forma 
satisfatória, a colonização por alguma vegetação herbácea espontânea, destacando-se, 
neste caso, a Escombreira de Montante. A Escombreira Principal mostra, comparativamente, 
um estado menos desenvolvido e com algumas irregularidades, em termos de grau de 
cobertura, do revestimento do solo, mas tem-se presente que, numa área desta dimensão e 
características, o processo será mais lento, pelo que, nesta data, os resultados não deixam de 
ser encorajadores. Por seu turno, nas zonas que só foram alvo da hidrossementeira na segunda 
fase do tratamento vegetal do PRIP (Abril 2017), o revestimento herbáceo do solo encontra-se 
ainda bastante incipiente, caso da zona mais cimeira da escombreira, plataforma (700.00) e 
troço do caminho de acesso de aproximação à mesma. 
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Foto 166 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – perspectiva geral no sentido oeste. 

 

Foto 167 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – vista para a plataforma superior e 
plataforma principal, no sentido oeste. 
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Foto 168 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – vista para a plataforma principal, no 
sentido oeste, vendo-se o portão associado à vedação perimetral instalada nesta área PRIP, que dá 
acesso à mesma. 

 

Foto 169 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) (Jun 2017) – vista para a zona de entrada 
da plataforma principal, no sentido sul. Inclui-se aqui esta foto, do mês anterior à visita, para ilustrar 
algumas das cabras do rebanho, que danificaram a vedação perimetral do EIE, e consequentemente os 
exemplares plantados levando à morte da quase totalidade dos mesmos. 
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Foto 170 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – vista para o desenvolvimento da zona 
inferior do estaleiro, um pouco abaixo da plataforma principal, no sentido leste. Em primeiro plano, um 
castanheiro. 
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Foto 171 – Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – vista no sentido sul, da sua extrema leste, 
confinante com o CM 1397. 
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Foto 172 – Envolvente ao conjunto dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio (PCEA) de Venda Nova II e 
Venda Nova III – área imediatamente situada à direita da entrada principal, vista no sentido norte.  

 

Foto 173 – Envolvente ao conjunto dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio (PCEA) de Venda Nova II e 
Venda Nova III – área imediatamente situada à esquerda da entrada principal, vista no sentido leste (Jun 
2017). Incluiu-se aqui esta foto, apesar de não ser da visita em causa, pelas razões já invocadas na anterior 
Foto 169 relativa ao antigo EIE. 
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Foto 174 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III, mais precisamente, 
área da berma externa mais próxima da estrutura de saída da Restituição de Venda Nova II, vista no 
sentido sul. 

 

Foto 175 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III, próximo da estrutura 
de saída da Restituição de Venda Nova II, vista no sentido norte. 
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Foto 176 – Área da Chaminé de Equilíbrio (CES), vista no sentido norte. 

 

 

Foto 177 – Área da Chaminé de Equilíbrio (CES), vista no sentido sul. 
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Foto 178 – Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) – extrema oeste da área, vista 
no sentido sul. 

 

Foto 179 – Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) – vista no sentido da extrema 
leste da área. 
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 Foto 180 – Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio (TACES) – vista no sentido da extrema 
oeste da área. 

 

Foto 181 – Antiga área do Depósito Temporário de Materiais (DTM) – vista no sentido oeste.  
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Foto 182 – Escombreira de Montante (EM) – perspectiva da plataforma principal no sentido leste. 

 

Foto 183 – Escombreira de Montante (EM) – perspectiva da zona central da plataforma principal no 
sentido leste. 
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Foto 184 – Escombreira de Montante (EM) – vista na zona central da plataforma principal, no sentido leste. 

 

Foto 185 – Escombreira de Montante (EM) – vista para a extrema leste da plataforma principal, no sentido 
leste. 
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Foto 186 – Escombreira de Montante (EM) – vista do corpo da escombreira no sentido da sua extrema 
oeste. 

 

Foto 187 – Área leste da área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA), vista no sentido sul. 
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Foto 188 – Área oeste da área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA), vista no sentido 
oeste. A faixa de vegetação mais verde que se observa na área, corresponde à faixa marginal do 
pequeno talvegue que se materializou na modelação, constituindo uma zona húmida, razão pela qual o 
tapete herbácea se desenvolveu aqui muito mais densamente e se manteve verde. 

 

Foto 189 – Na sequência do referido na foto anterior, pormenor da faixa do tapete herbáceo marginal do 
pequeno talvegue materializado no terreno, que traduz pela sua cor verde e densidade, o 
estabelecimento de uma pequena zona húmida nesta área. 
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Foto 190 – Do caminho de acesso à Escombreira Principal (EP), perspectiva geral da mesma no sentido 
oeste. Ao contrário do observado na maioria das áreas PRIP, em que o desenvolvimento da vegetação 
herbácea instalada por hidrossementeira se traduz, genericamente, já com alguma expressão e grau de 
cobertura, a par da colonização por vegetação espontânea diversa que, entretanto, também ocorreu 
de forma satisfatória, a EP revela um estado menos desenvolvido e com algumas irregularidades, em 
termos de grau de cobertura, do revestimento do solo. Tendo-se presente que, numa área desta 
dimensão e características, o processo será mais lento, os resultados, nesta data, não deixam de ser 
encorajadores. Por seu turno, nas zonas que só foram alvo da hidrossementeira na segunda fase do 
tratamento vegetal do PRIP (Abril 2017), o revestimento herbáceo do solo encontra-se ainda bastante 
incipiente (caso da zona mais cimeira da escombreira, plataforma (700.00) e troço do caminho de acesso 
de aproximação à mesma). 
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Foto 191 – Escombreira Principal (EP) – perspectiva geral, no sentido oeste, a partir da plataforma (700.00), 
concretamente, da área da mesma situada do lado interno do caminho público que atravessa esta 
plataforma.  

 

Foto 192 – Escombreira Principal (EP) – perspectiva geral, no sentido leste, para a plataforma (700.00), 
sobretudo, para a área da mesma situada do lado externo do caminho público que a atravessa. 
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Foto 193 – Escombreira Principal (EP) – a partir do corpo superior da escombreira, perspectiva geral no 
sentido norte e descendente. Note-se que a zona que se observa na foto, do corpo superior da EP, 
corresponde à percorrida pelo caminho público em terra, dado que são visíveis as estruturas individuais 
de protecção das plantações (para cima da ligação do corpo superior da EP com o caminho público 
florestal da margem esquerda, passa a haver uma vedação perimetral munida de portão). 

 

Foto 194 – Escombreira Principal (EP) – zona cimeira da escombreira, próximo da sua plataforma superior, 
vista no sentido oeste. 
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Foto 195 – Na plataforma superior da escombreira, vista no sentido leste. 

 

4ª. Visita de Fiscalização Conjunta - Maio de 2018 (cerca de 1 ano após recepção provisória) 

À data desta visita, já tinham sido efectuadas, no Inverno 2017/2018, as retanchas dos 
exemplares mortos detectados até então. Continuaram a verificar-se danos significativos nas 
plantações da área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro, pelo pastoreio indevido de 
gado caprino, embora a EDP já tivesse reparado anteriormente a vedação perimetral. 
Verificaram-se também alguns roubos, quer de plantas e tutores, quer de estruturas individuais 
de protecção. 

Os resultados desta visita mostraram-se bastante satisfatórios. As plantações encontraram-se 
genericamente em bom estado e a cumprir bem e como expectável, o seu ciclo vegetativo. 
Por sua vez, evidenciaram, para a grande maioria das áreas PRIP, comparativamente com a 
primeira visita, uma evolução positiva muito significativa no revestimento de cobertura do solo, 
bem desenvolvido, com boa densidade e grau de cobertura, cumprindo o seu ciclo vegetativo 
como expectável, encontrando-se muitas das espécies em floração. Assim, à data, o cenário 
destas áreas afastou-se bastante do cenário da fase de construção, podendo considerar-se 
que se encontram já em satisfatória e franca fase de recuperação e integração com a 
paisagem envolvente. A EP afasta-se ainda deste padrão, embora se tenha verificado, 
também nesta área, uma evolução positiva.     
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Foto 196 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – perspectiva para a sua plataforma superior e plataforma 
principal, no sentido oeste. 

 

Foto 197 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – perspectiva de maior pormenor, para a sua plataforma 
superior, no sentido oeste. 
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Foto 198 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – vista da sua zona superior, no sentido leste. 

 

Foto199 – Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) - um pouco abaixo da plataforma principal, vista no 
sentido leste. 
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Foto 200 - Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – perspectiva geral a partir da sua extrema leste.  

 

Foto 201 – Envolvente do conjunto dos Postos de Corte e Edifícios de Apoio de Venda Nova II e Venda 
Nova III (PCEA) – área situada à direita da entrada principal deste conjunto, vista no sentido sul. 
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Foto 202 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III, perspectiva no sentido 
sul. À esquerda, sensivelmente a meio do acesso, do lado esquerdo, localiza-se o antigo caminho 
temporário de trabalho, de acesso ao rio, que foi eliminado no âmbito do PRIP. 

 

Foto 203 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III – vista para o antigo 
caminho temporário de trabalho, de acesso ao rio, no sentido deste, eliminado no âmbito do PRIP. 
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Foto 204 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III – no final do antigo 
caminho temporário de trabalho, de acesso ao rio, junto a este, pormenor dos três amieiros aqui 
plantados. 

 

Foto 205 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III -  perspectiva no 
sentido norte, junto e acima da Restituição de Venda Nova II. 
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Foto 206 – Área da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) – perspectiva no sentido norte. 

 

Foto 207 – Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) – perspectiva no 
sentido leste. 
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Foto 208 – Área do antigo Depósito Temporário de Materiais (DTM) – vista no sentido oeste. 

 

Foto 209 – Escombreira de Montante (EM) – no cimo da elevação de terreno criada na sua plataforma 
intermédia, vista, no sentido leste, para a sua plataforma superior, vendo-se, ao centro-esquerda, a 
elevação leste e, à direita, uma pequena parte da elevação oeste. 
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Foto 210 - Escombreira de Montante (EM) – vista da plataforma superior, no sentido leste. 

 

 

Foto 211 - Escombreira de Montante (EM) – vista a partir da elevação oeste da plataforma superior, 
próximo e acima da EN 103, no sentido leste, vendo-se, ao fundo, do lado oposto da via, o DTM. 
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Foto 212 – Escombreira de Montante (EM) – do cimo da elevação da plataforma intermédia, vista no 
sentido leste. 

 

Foto 213 – Escombreira de Montante (EM) – do corpo da escombreira, vista no sentido da sua extrema 
oeste. Regista-se, positivamente, o aparecimento de espécies arbustivas autóctones, como a giesta, o 
tojo, a carqueja e algumas cistáceas. 
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Foto 214 – Área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) – área leste da área, vista no sentido 
norte. 

 

Foto 215 – Área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) – área oeste da área, vista no 
sentido oeste. 
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Foto 216 – Área da Tomada de Água (TA) – vista no sentido norte. 

 

Foto 217 – Escombreira Principal (EP) – vista da plataforma (700.00), concretamente, da área da mesma 
situada do lado interno do caminho público que a atravessa, no sentido leste. 
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Foto 218 – Escombreira Principal (EP) – do corpo superior da escombreira, perspectiva no sentido 
descendente, no sentido leste. 

 

Foto 219 – Escombreira Principal (EP) – no cimo da elevação oeste da plataforma superior da escombreira, 
vista no sentido oeste. 
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Foto 220 – Escombreira Principal (EP) – na plataforma superior da escombreira, vista no sentido sul. 

 

 

Situação Particular das Plantações na Área do antigo Estaleiro Industrial do Empreiteiro (EIE) – 
5ª. e 6ª. Visitas de Fiscalização Conjunta (Julho e Setembro de 2018, respectivamente) 

Conforme se referiu anteriormente, devido à situação particular e desfavorável da área do 
antigo EIE (que, recorde-se, foi retirada do período de garantia do tratamento vegetal do PRIP, 
por acordo entre as partes, no final de 2018), inclui-se um grupo de 5 fotos relativas à 5ª. e 6ª. 
visitas de fiscalização conjunta (realizadas, respectivamente, em Julho e Setembro de 2018), 
exemplificativas dos danos irreversíveis nas plantações desta área, resultantes do pastoreio 
indevido e recorrente de gado caprino, servindo também para mostrar o aspecto geral do 
revestimento vegetal de cobertura do solo na área do EIE, dado que a mesma já não surge 
ilustrada no conjunto de fotos da 9ª. Visita.  
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Foto 221 – 5ª. visita fiscalização (Jul 2018) – árvore morta por danos de gado caprino. 
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Foto 222 – 5ª. visita fiscalização (Jul 2018) – árvore morta por danos de gado caprino. 
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Foto 223 – 6ª. visita fiscalização (Set 2018) – árvore morta por danos de gado caprino. 

 

Foto 224 – 6ª. visita fiscalização (Set 2018) – aspecto do revestimento de cobertura do solo, que, 
embora satisfatório em termos de grau de cobertura, se apresenta muito raso, devido ao 
pastoreio do gado caprino. 
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Foto 225 – 6ª. visita fiscalização (Set 2018) – aspecto do revestimento de cobertura do solo, que, 
embora satisfatório em termos de grau de cobertura, se apresenta muito raso, devido ao 
pastoreio do gado caprino. 

 

9ª. Visita de Fiscalização Conjunta - Julho de 2019 (visita de recepção definitiva do tratamento 
vegetal do PRIP, 2 anos após recepção provisória) 

À data desta visita, o Empreiteiro tinha efectuado, na anterior época de Outono-Inverno 2018, 
as retanchas de todos os exemplares plantados detetados mortos nesse ano. 

Esta visita conjunta de fiscalização, foi realizada para verificar se estavam reunidas as 
condições necessárias para se lavrar, entre as partes, o Auto de Recepção Definitiva do 
Tratamento Vegetal do PRIP (Plantações e Hidrossementeira).  

Relativamente às plantações, registou-se uma percentagem de exemplares mortos 
correspondente a cerca de 5% do número total plantado (retirado, para o efeito, o total de 
plantações executadas na área do antigo EIE, pelas razões já apontadas anteriormente), 
correspondendo esta percentagem ao limite máximo admissível, definido em Caderno de 
Encargos para efeitos de recepção definitiva desta tarefa.  

Também quanto à hidrossementeira se considerou estarem reunidas condições bastante 
satisfatórias no desenvolvimento e grau de coberto das superfícies recuperadas, embora a 
Escombreira Principal tenha ficado, ainda, um pouco aquém do padrão das restantes áreas 
PRIP. No entanto, pela evolução observada periodicamente ao longo do período de garantia, 
considera-se que apesar de nesta área este processo ser um pouco mais moroso, estão criadas 
as condições biofísicas adequadas para a sua progressiva e efectiva recuperação e 
integração paisagística, a nível visual e ecológico.  

Face ao constatado, foi então lavrado e assinado pelas partes o Auto de Recepção Definitiva 
do tratamento vegetal do PRIP. 
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Considerou-se, pois, que, à data da conclusão do processo de implementação do PRIP, se 
tinham atingido os objectivos estabelecidos neste projecto, tendo-se minimizado, 
significativamente, os impactes paisagísticos negativos associados à fase de construção de 
Venda Nova III, no caso da Escombreira de Montante, tendo sido mesmo valorizada a 
paisagem de referência (dado que esta área remanesceu degradada e dissonante desde a 
conclusão da obra de reforço de Venda Nova II), pelo que se concluiu que os resultados 
obtidos com a implementação do PRIP contribuíram, de forma significativa e eficaz, para a 
melhoria da qualidade ecológica e visual da paisagem actual, comparativamente com o 
cenário da fase de construção.  

Crê-se que conseguiu concretizar-se um cenário mais naturalizado, onde as áreas afectadas 
pela construção , e alvo do PRIP, surgem, nesta fase, satisfatoriamente diluídas e integradas na 
paisagem em que se inserem, que se criaram, no conjunto de áreas recuperadas, condições 
biofísicas que permitem favorecer um sistema vivo e dinâmico que caminhará, 
progressivamente, no sentido do seu equilíbrio ecológico e na continuidade da envolvente. 

 

 

Foto 214 – Envolvente do conjunto Postos de Corte e Edifícios de Apoio (PCEA) de Venda Nova II e Venda 
Nova III - área situada imediatamente à esquerda da entrada principal deste conjunto, vista no sentido 
leste. 
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Foto 215 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III – próximo e acima da 
estrutura da Restituição de Venda Nova II, perspectiva geral no sentido norte. 

 

Foto 216 – Caminho de acesso à Restituição (R) de Venda Nova II e Venda Nova III – vista para a faixa de 
berma próxima da estrutura da Restituição de Venda Nova II, no sentido sul. 
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Foto 217 – Área da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) – vista no sentido sul, observando-se já a 
ocorrência franca e expressiva de espécies arbustivas autóctones, como giestas, tojo, cistáceas, etc. 

 

Foto 218 – Área da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) – vista, no sentido sul, observando-se, ao fundo, 
a zona de fecho deste caminho (para cima, este liga a um caminho agrícola de pé-posto, já em desuso 
antes da obra de reforço).  
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Foto 219 – Área da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) – vista no sentido norte. 

 

 

Foto 220 – Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) – perspectiva da 
área no sentido leste. 
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Foto 221 – Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) – vista da extrema 
oeste da área, no sentido sul. 

 

Foto 222 - Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) – vista de maior 
pormenor, do pequeno trecho de canal em pedra e da extrema leste da área, no sentido leste. 
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Foto 223 - Área do antigo Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES) – vista de pormenor 
da extrema leste da área, no sentido leste. 

 

Foto 224 – Área do antigo Depósito Temporário de Materiais (DTM) – perspectiva geral no sentido oeste. 
Note-se, em primeiro plano, um exemplar plantado já sem estrutura individual de protecção, a qual foi 
roubada, havendo nesta área mais alguns exemplares nesta situação. 
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Foto 225 – Escombreira de Montante (EM) – a partir da área do antigo DTM, vista, no sentido oeste, para 
a extrema oeste da plataforma superior da mesma, concretamente, para a elevação oeste aí 
materializada. 

 

Foto 226 – Escombreira de Montante (EM) – a partir da área do antigo DTM, vista, no sentido leste, para a 
extrema leste da plataforma superior da mesma, concretamente, para a elevação leste aí materializada. 
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Foto 227 – Escombreira de Montante (EM) – no cimo da elevação oeste da plataforma principal, vista no 
sentido leste, para a extrema leste da plataforma superior da EM, concretamente, para a elevação leste 
aí materializada. Em 1º plano, tojo em flor. 

 

Foto 228 - Escombreira de Montante (EM) – junto à elevação leste da plataforma principal, vista no sentido 
leste. 
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Foto 229 – Escombreira de Montante (EM) – junto ao bordo da plataforma intermédia, vista, no sentido 
leste, para o início, a partir deste, da saia da escombreira. Observam-se, em primeiro plano, exemplares 
de giesta em frutificação. 

 

Foto 230 – Escombreira de Montante (EM) – vista do desenvolvimento do corpo da escombreira, no 
sentido leste.  
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Foto 231 – Escombreira de Montante (EM) – na continuação da foto anterior, vista do prosseguimento, 
para jusante, do corpo da escombreira, no sentido leste.  

 

Foto 232 – Escombreira de Montante (EM) – vista do desenvolvimento, para jusante, do corpo da 
escombreira, no sentido da sua extrema oeste. O conjunto de fotos relativo à EM evidencia que esta área 
PRIP já se apresenta, maioritariamente, com revestimento de cobertura do solo do tipo matos, o que se 
traduz, muito positivamente, na sua franca recuperação e integração paisagística, a nível visual e 
ecológico.  
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Foto 233 – Área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) – zona leste desta área, vista no 
sentido leste. 

 

 

Foto 234 – Área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) – zona oeste desta área, vista no 
sentido oeste. 
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Foto 235 – Área do antigo Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA) – pormenor da zona oeste desta 

área, vista no sentido oeste. 

 

Foto 236 – Tomada de Água (TA) – pormenor da área situada imediatamente a jusante da estrutura 
(vendo-se um exemplar plantado de medronheiro), vista no sentido norte. 
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Foto 237 – Tomada de Água (TA) – pormenor da área situada imediatamente a montante da estrutura 
(vendo-se um exemplar plantado de bordo), vista no sentido norte. 
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Foto 238 – Escombreira Principal (EP) – do caminho de acesso à escombreira, perspectiva geral da mesma, vista no sentido 
oeste. É perceptível a evolução positiva do revestimento de cobertura do solo, comparativamente com a 4ª. visita, 
apresentando-se agora mais texturado e homogéneo. Deve, contudo, fazer-se notar a diferença desse revestimento, no 
corpo superior da escombreira situado acima do caminho público, ou seja, naquele dotado de vedação perimetral (acesso 
restrito à EDP), no qual se apresenta muito mais denso, desenvolvido e verde, e na restante área do seu corpo superior, 
percorrido pelo caminho público e de acesso livre, resultado da acção do gado ovino, caprino e dos garranos, que 
pastoreiam livres pela serra. Essa diferença também se faz notar no corpo inferior da escombreira, pois, ainda em 2018, a 
vedação perimetral da área da plataforma (700.00), situada do lado externo do caminho público, foi vandalizada e o gado 
entrou, tendo pastado recorrentemente e danificado bastantes plantações. A EDP diligenciou, então, um encontro na 
própria escombreira, com o ICNF e Comissão de Baldios de Salamonde, no sentido de alertar para a situação, explicar a 
importância do PRIP e tentar que essas ações cessassem. Após este encontro e efectuada a reparação da vedação por 
parte da EDP, esta situação desfavorável deixou de se verificar. 

 

Foto 239 – Escombreira Principal (EP) – da plataforma (700.00), concretamente, na extrema oeste da área da mesma, situada 
do lado interno do caminho público, perspectiva da plataforma no sentido leste. 
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Foto 240 – Escombreira Principal (EP) – na plataforma (700.00), pormenor da extrema leste da área da 
mesma, situada do lado interno do caminho público, vista no sentido leste. 

 

Foto 241 – Escombreira Principal (EP) – na plataforma (700.00), pormenor da área da mesma, situada do 
lado interno do caminho público, na zona em que o canal colector recebe e dá continuidade à 
drenagem da linha de água secundária interceptada pela constituição da EP, onde se adensou o núcleo 
de plantações (vista no sentido leste).  



Dulce Gonçalves – Arquitectura Paisagista, Lda. 
Av. António Macedo, 171 

470 – 414 Braga  

 

  
Reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova – Venda Nova III  

Relatório do Estado de Evolução e de Avaliação do Sucesso de Implementação do PRIP 
152 

 

 Foto 242 – Escombreira Principal (EP) – na zona de base do corpo superior da escombreira, perspectiva 
no sentido montante e sul do mesmo, sendo perceptível, ao fundo, o verde e densidade mais intensas do 
revestimento de cobertura do solo, correspondente à área de acesso restrito da escombreira, limitada 
por vedação perimetral, que não foi alvo de pastoreio. 

 

Foto 243 – Escombreira Principal (EP) – um pouco acima da base do corpo superior da escombreira, junto 
à sua extrema oeste, perspectiva geral no sentido descendente e leste. 
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Foto 244 – Escombreira Principal (EP) – no corpo superior da escombreira, mais precisamente, na banqueta 
onde o caminho público que percorre a EP liga ao caminho florestal da margem esquerda, observa-se a 
transição onde a área da EP passa a acesso restrito, limitada por vedação perimetral e a área de acesso 
livre, com as plantações dotadas de estruturas individuais de protecção, sendo notória, como já se referiu, 
a diferença do revestimento vegetal de cobertura das mesmas. 

 

Foto 245 – Escombreira Principal (EP) - na zona mais cimeira da escombreira, vista para a sua extrema 
oeste, no sentido oeste. 
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Foto 246 – Escombreira Principal (EP) – na plataforma superior da escombreira, junto à sua extrema leste, 
vista no sentido oeste. 

 

Foto 247 – Escombreira Principal (EP) - na plataforma superior da escombreira, pormenor da sua extrema 
sul, na zona onde o canal colector recebe e dá continuidade à drenagem da linha de água principal 
intersectada pela constituição da EP.  
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4 CONCLUSÕES – AVALIAÇÃO DO SUCESSO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRIP 

Face ao conjunto de resultados obtidos ao longo de todo o período de implementação do 
PRIP no terreno (cerca de 3,7 anos, desde Dezembro de 2015 a Julho de 2019), apresentados 
cronologicamente no capítulo anterior, em associação com as diferentes fases de trabalhos 
desse período, e suportados, essencialmente, por conjuntos fotográficos registados nas 
mesmas, importa retirar conclusões quanto ao resultado global da implementação deste 
projecto e assim avaliar o seu sucesso.  

Os resultados da implementação deste projecto foram apresentados, quer em termos da 
execução das diversas acções preconizadas no mesmo, que lhe deram efectivo cumprimento 
no terreno, quer em termos da evolução biofísica e visual das áreas alvo do PRIP e sua absorção 
na paisagem envolvente, ao longo e com a conclusão do período de garantia do seu 
tratamento vegetal.  

Em termos paisagísticos, nomeadamente, visuais, o levantamento de todas as estruturas 
temporárias e limpeza das áreas intervencionadas pela obra de construção, traduzem-se, 
desde logo, numa melhoria considerável, pois desaparece boa parte dos elementos estranhos 
e dissonantes, e, relativamente às estruturas construídas definitivas, estas assumem agora a 
mais-valia do objecto acabado, o que, no conjunto, diminui bastante o grau de desordem 
visual que marca a fase de construção da obra. 

Como se referiu anteriormente, é notório e expressivo, desde logo, o aumento da qualidade 
visual da paisagem com a execução das modelações de terreno propostas no PRIP e, após 
conclusão desta tarefa, comparativamente com a fase de construção da EGC, assumindo 
papel relevante neste aspecto, e também na sua melhoria ecológica, a aplicação de terra 
viva como camada de remate das superfícies a recuperar.  

Relativamente aos resultados observados com a execução do tratamento vegetal 
preconizado, este associa-se sinergicamente à modelação do terreno. Para além dum 
aumento efectivo da biodiversidade, no que respeita à presença de espécies arbóreas e 
arbustivas de grande porte nas áreas que foram sujeitas a recuperação, através da execução 
da tarefa de plantações, o revestimento herbáceo pioneiro de revestimento do solo, instalado 
através da hidrossementeira, manifesta, na grande maioria das áreas PRIP, expressão visual e 
homogeneidade de cobertura, pouco após a sua execução. 

A presença da vegetação assim instalada, a par da colonização por vegetação herbácea 
espontânea, que começa, genericamente, desde cedo, a ocorrer, ainda que de forma 
dispersa e heterogénea (devido às sementes presentes na camada de terra vegetal 
proveniente da prévia decapagem das áreas afectadas pela obra), traduz-se, desde cedo, 
num acréscimo da qualidade ecológica e visual da paisagem e no notório início da integração 
das áreas recuperadas na paisagem envolvente. 

Posteriormente, ao longo do período de garantia do tratamento vegetal e até ao seu termo, 
os resultados obtidos, no conjunto de visitas de fiscalização realizadas, traduziram sempre uma 




