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CÓDIGO FO.05.01 PERIODO Out2016-Dez 2016 

TÍTULO PM-Socioeconomia+Comunicação 

SUBTÍTULO PM-Socieconomia 

DESCRIÇÃO Acompanhamento no terreno das diferentes medidas de minimização/ potenciação/ compensação 
propostas, assim como uma adequada avaliação dos seus efeitos ao nível do desenvolvimento económico e 
social do vale do Tâmega. 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  Programa de Monitorização da Socioeconomia - Resposta ao Parecer da Comissão de Avaliação - 
Elementos Prévios ao Licenciamento – Anexo VII – Planos de Monitorização - ANEXO PM 4 – Novembro 
2011 

CAPÍTULO DIA  

MEDIDA MINIMIZADORA DIA G.2.38, 28-37, 38, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 66 

ACTIVIDADES Monitorização de aspetos sociais, culturais e socioeconómicos, abrangendo as seguintes dimensões de 
impacte: 
1. Aspetos sociais e culturais:  

1.1 Incómodo ambiental resultante de atividades construtivas (subactividade 1); 
1.2 Expropriações/realojamento/arrendamento (subactividade 2); 
1.3 Reposição de infra-estruturas ou aplicação de medidas compensatórias (subactividade 3). 

2. Aspetos socioeconómicos:  
2.1 Efeitos diretos no emprego local (subactividade 4); 
2.2 Contratação de bens e serviços no mercado local (subactividade 5); 
2.3 Efeito direto do consumo dos trabalhadores no mercado local (subactividade 6); 
2.4 Efeitos da eliminação de terras de cultivo na atividade agrícola e nos rendimentos  
Familiares (subactividade 7). 

 

PERIODICIDADE A periodicidade de amostragem é mensal, semestral ou anual, em função da subactividade a monitorizar. 
 

Tabela 1 – Periodicidade de Amostragem por subactividade 

Tipo de Aspeto 
Periodicidade de Amostragem 

Mensal Semestral Anual 

Aspetos sociais 
e culturais 

- Incómodo ambiental 
resultante de atividades 

construtivas - 
Reclamações 

- Reposição de 
infraestruturas ou 

aplicação de medidas 
compensatórias 

- Incómodo ambiental resultante de 
atividades construtivas 

- Expropriações / realojamento / 
arrendamento 

Aspetos 
socioeconómicos 

--- 

- Efeitos diretos no 
emprego local 

- Efeito do consumo 
dos trabalhadores no 

mercado local 

- Aquisição / contratação de bens e 
serviços no mercado local 

- Efeitos da eliminação de terras de 
cultivo na atividade agrícola e nos 

rendimentos familiares (nos três anos 
posteriores à concretização do processo 

de expropriações) 

 
 

DEFINIÇÃO INDICADOR 1. Número de entrevistas realizadas presencialmente. 
2. Número de inquéritos enviados por carta. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

1. A analisar no final do ano com o relatório anual. 
2. A analisar no final do ano com o relatório anual. 

No quadro 1 é possível verificar as atividades e os períodos de execução no período e no quadro 2 o 

planeamento das atividades para o próximo trimestre. 

Quadro 1 – Atividades executadas dentro do período em análise 

Atividades 
Datas de execução 

Outubro Novembro Dezembro 
Subatividade 1 – Incómodo Ambiental resultante de atividades construtivas 

- Levantamento das áreas habitadas afetadas 
pelas obras no segundo semestre de 2016 

- 
Produção de cartografia 

(7 a 9/11) 
- 

- Monitorização de incómodos 
Amostragem 

(8 dias, entre 3 e 
28 de outubro) 

Amostragem 
(10 dias, entre 7 e 30 de 

novembro) 

Análise de 
resultados 

(2 dias, 14 a 
15/12) 

Subatividade 2 – Expropriação/ realojamento/ arrendamento 

- Revisão da população-alvo (inclusão 2ª fase 
DUP), produção de nova lista de inquiridos e envio 
de cartas 

- 
Levantamento 

(7 dias, entre 14 e 25/11) 

- 

- Realização de inquéritos - 
Amostragem  

(10 dias, entre 21 e 
30/11) 

Análise de 
resultados 

(2 dias, 19 a 
20/12) 
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Quadro 1 – Atividades executadas dentro do período em análise 

Atividades 
Datas de execução 

Outubro Novembro Dezembro 
Subatividade 4 – Efeitos diretos no emprego local 

- Levantamento interlocutores - 
Levantamento  
(1 dia, 29/11) 

- 

- Realização de inquéritos - - - 

Subatividade 5 – Aquisição/Contratação de bens e serviços no mercado local 

- Levantamento população-alvo - 
Levantamento  
(1 dia, 29/11) 

- 

- Realização de inquéritos - - - 

Subatividade 6 – Efeitos do consumo dos trabalhadores no mercado local 

- Levantamento população-alvo - - - 

- Realização de inquéritos - - - 

Subatividade 7 – Efeitos da eliminação de terras de cultivo na atividade agrícola e nos rendimentos familiares 

- Levantamento de áreas 

Elaboração de 
cartografia 

(5 dias, entre 24 e 
30/11) 

- - 

- Auscultação da população afetada - 
Amostragem  

(2 dias, 17 a 18/11) 

Análise de 
resultados 

(1 dia, 28/12) 

 

Quadro 2 – Planeamento atividades para o próximo trimestre 

Atividades 
Planeamento de campanhas 

Janeiro Fevereiro Março 
Subatividade 1 – Incómodo Ambiental resultante de atividades construtivas 

- Reclamações  Acompanhamento acompanhamento 
Acompanham

ento 

Subatividade 5 – Aquisição/Contratação de bens e serviços no mercado local 

- Levantamento população-alvo - Levantamento  - 

- Realização de inquéritos - Amostragem  
Análise de 
resultados 

Subatividade 6 – Efeitos do consumo dos trabalhadores no mercado local 

- Levantamento população-alvo - Levantamento  - 

- Realização de inquéritos - Amostragem  
Análise de 
resultados 

 
 

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

Nada identificado no período. 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES Apesar da análise dos indicadores só se realizar no final do ano com o relatório anual, que será entregue 

com o próximo RTAA, uma vez que no próximo período (janeiro-março) ainda se irão avaliar algumas 

subatividades (subatividades 4, 5 e 6), é possível indicar que no período em questão (outubro-dezembro), 

foi feita a monitorização do incómodo ambiental resultante das atividades construtivas, nomeadamente a 

revisão da população-alvo, a realização de inquéritos e a análise dos resultados. Foi ainda feito o 

levantamento dos interlocutores e da população alvo para as subatividades 4 e 5, nomeadamente efeitos 

diretos no emprego local e aquisição/contratação de bens e serviços no mercado local. E para a 

subatividade 7 efeitos da eliminação de terras de cultivo na atividade agrícola e nos rendimentos familiares 

foi feita auscultação da população afetada e analisados os resultados. 

 

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS NA 

FOTOS / CARTOGRAFIA/  
OTROS ELEMENTOS 

NA 

MOTIVO DA REVISÃO/ 
ALERAÇÕES EFETUADAS 
PROPOSTAS 

NA 

 


