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CÓDIGO MM06.05 PERIODO Dez2014-Jun 2016 

TÍTULO Reposição SSAA 

SUBTÍTULO Pista de Pesca 

DESCRIÇÃO Plano de intervenções a jusante de Daivões e medidas de minimização, para as fases de construção, 
enchimento e exploração, face à afetação da Pista de Pesca de Cavez. 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  Parecer ao RECAPE de janeiro 2014. 

CAPÍTULO DIA B.III.22 

MEDIDA MINIMIZADORA DIA 54 

ACTIVIDADES - Em fase de construção do Ap. Daivões, implementar as medidas de minimização/ boas práticas para 
garantir o uso da Pista de Pesca; 
- Repor a Pista de Pesca, de acordo com as condicionantes impostas pela turbinação do Ap. Daivões, para 
garantir a sua viabilidade em condições semelhantes às atuais. 

PERIODICIDADE - Vigilância durante a construção: contínua, de acordo com o PGA/ PVA e o PM Águas Superficiais. 

DEFINIÇÃO INDICADOR -Número de incidências detetadas. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

As obras próximas à Pista de Pesca, que podem afetar o seu funcionamento (em termos de qualidade de 
água) tiveram início em outubro de 2015, sendo relativas à construção de acessos e plataformas na margem 
esquerda de Daivões. 
Foi cumprido o Plano de Gestão Ambiental (PGA) / Plano de Vigilância Ambiental (PVA) durante todo este 
tempo, não tendo ocorrido incidências que possam afetar o funcionamento da Pista de Pesca. 
O PM de Águas superficiais foi executado de acordo com o aprovado, não se tendo identificado incidências 
nestes locais. 
A execução da Barragem e central de Daivões apenas terá início em julho 2016, sendo que os registos de 
acompanhamento e vigilância dos trabalhos serão constantes nos futuros RTAAs. 
 
De acordo com o cronograma em vigor, a reposição da pista de pesca encontra-se prevista para o período 
de maio 2019 a janeiro 2021, seguindo o cronograma atual das obras. 
 

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

N/A 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES Nada a destacar. 

 

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS - Relatórios PGA/ PVA relativos aos trabalhos na margem esquerda de Daivões (acessos) (Ver Ficha da 
MM01.01.) 
- Relatórios do PM de Águas Superficiais (Ver Ficha da MM03.01.). 

FOTOS / CARTOGRAFIA/  
OTROS ELEMENTOS 

N/A 

MOTIVO DA REVISÃO/ 
ALERAÇÕES EFETUADAS 
PROPOSTAS 

N/A 

 


