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CÓDIGO FO.02.03 PERIODO Jul 2016 - Set 2016 

TÍTULO PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial 

SUBTÍTULO Relocalização de elementos patrimoniais e Projetos de integração paisagística 

DESCRIÇÃO Relocalização de elementos patrimoniais (OP 23, 69, 115, 116) e Projetos de integração paisagística (OP 
19, 20 e 21) definidos em DIA/RECAPE/PSP. 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e 
Daivões – Outubro 2015 

CAPÍTULO DIA A.II.2, A.II.3, B.VIII.1, B.VIII.13 

MEDIDA MINIMIZADORA DIA 7,9 

ACTIVIDADES 1. Apresentação, à Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), dos projetos relativos ao desmonte e 
relocalização das ocorrências patrimoniais (OP) identificadas na DIA/RECAPE. 
2. Apresentação à DRC-N dos projetos de integração paisagística das OPs identificadas em DIA/RECAPE. 
3. Execução do desmonte e relocalização da ponte de arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (OP 23), da 
ponte de arame em Veral (OP 46), da ponte sobre o rio Oura (OP 69), Casa e Capela de Ribeira de Baixo 
(OP 115) e espigueiro e armazém agrícola implantados a Este da OP 115 e ainda do pontão de Viela (OP 
116) de acordo com os projetos de execução a submeter e aprovar pela DRC-N. 
4. Execução da integração paisagística da Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo António (OP 
19 e 21) e da Capela da Granja Velha (OP 20) de acordo com os projetos a submeter e aprovar pela DRC-
N. 

PERIODICIDADE 1 e 2: até junho 2017 
3 e 4: antes do enchimento das albufeiras, durante a desmatação. (A desmatação Daivões prevê-se que 
venha a ocorrer entre fevereiro 2019 e junho 2020. A desmatação no Alto Tâmega prevê-se entre fevereiro 
2020 e junho 2021). 

DEFINIÇÃO INDICADOR 1. Número de ocorrências trasladadas e/ou com integração paisagística concluida. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

1. Até ao momento não existem ocorrências trasladadas ou integrações paisagísticas concluídas. 
Foram apresentados em RECAPE, em março 2011, os ante-projetos, que foram devidamente 
aprovados pela tutela. Importa referir que as trasladações fazem parte das ações do Plano de 
Ação Socioeconómico que se encontram a ser fechadas entre a Iberdrola e os Munícipios, 
podendo as alterações a estas fichas originar eventuais modificações face ao já apresentado em 
ante-projeto. 

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

Nada identificado no período 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES Os projetos estão a ser elaborados para apresentação e aprovação, por parte da tutela, até junho 2017, tal 
como indicado na Comunicação do Parecer da DRC-N, enviado pela APA em 20-07-2016. Está atualmente 
a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser 
diferentes das apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011). 

 

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS Nada a incluir. 
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FOTOS / CARTOGRAFIA/  
OTROS ELEMENTOS 

  

 
Figuras 1 a 3 – Alguns exemplos das OPs a relocalizar ou integrar paisagisticamente. 

MOTIVO DA REVISÃO/ 
ALERAÇÕES EFETUADAS 
PROPOSTAS 

Não se considera qualquer proposta de alteração. 

 


