
Activity ID Activity Name Start Finish

PROYECTO ÁLTO TPROYECTO ÁLTO TÂMEGA  PLANO DE AÇÃO 01-09-15 A 03-02-23

COMPENSAÇÕES-ACOMPENSAÇÕES-AÇÕES EXCLUISVAS IBEDROLA 01-09-15 A 17-06-21

Estructuras ViáriasEstructuras Viárias 28-12-18 09-06-21

EJOCD000042b Estrada EM-312 e ponte sobre o rio Tâmega 28-12-18* 17-06-20

EJOCD000042d Caminho Municipal CM-1128 de acceso a Viela 24-01-19* 17-06-20

SSAA01004 Caminhos florestais na albufeira de Gouvães 12-02-19* 15-05-20

SSAA01003 Estrada Municipal EM-557 e ponte sobre o rio Torno 10-06-19* 08-06-20

EJOCD000042c Caminho Municipal de acceso Ruival 18-06-19* 17-06-20

SSAA01006 Estrada EM-549 e ponte sobre a ribeira de Oura 14-02-20* 09-06-21

Abastecimiento ÁguaAbastecimiento Água 07-12-18 17-06-21

SSAA8039 Barragem de Cabouço 07-12-18* 10-04-20

SSAA04005 Captação de água SNIRH74/N1 09-04-19* 07-02-20

SSAA04008 Açude Vale de Pitos 09-06-20* 09-06-21

SSAA04009 Captação de água para rega AT12 09-06-20* 09-06-21

SSAA8089 Captação de água para rega  AT13 09-06-20* 17-06-21

SaneamentoSaneamento 18-06-19 09-06-21

SSAA04003 ETAR de Balteiro 18-06-19* 17-06-20

SSAA04004 ETAR de Friume 18-06-19* 17-06-20

SSAA04007 ETAR de Vidago 09-06-20* 09-06-21

Infraestructura EléctricaInfraestructura Eléctrica 01-09-15 A 05-08-20

SSAA05013 Linhas eléctricas de 15-30-60 kV 01-09-15 A 05-08-20

Infraestructura ComunicInfraestructura Comunicações 01-09-15 A 05-08-20

SSAA8029 Linhas comunicações 01-09-15 A 05-08-20

PatrimonioPatrimonio 01-09-15 A 09-06-21

MA0005A Mamoas em Chã das Arcas, coitada da Rebolga e Penousas 01-09-15 A 06-07-20

MA0005B30 Casa, capela, armazém e espigueiro em Ribeira de Baixo 18-10-18* 15-04-20

MA0005B20 Ponte de arame de Santo Aleixo 18-06-19* 17-06-20

MA0005B40 Pontão de Viela sobre o rio Tâmega 20-11-19* 15-04-20

MA0005B Pontão medieval sobre a Riveira del Oura 14-02-20* 09-06-21

MA0005B10 Ponte de arame de Veral-Monteiros 03-07-20* 09-06-21

COMPENSAÇÕES-ACOMPENSAÇÕES-AÇÕES CONJUNTAS IBEDROLA 25-08-16 A 03-02-23

Ampliação da pista de PAmpliação da pista de Pesca 01-05-19 30-11-20

SSAA8009 Ampliação da pista de Pesca de Cavez (Escavação troço ampliação, prime 01-05-19* 30-08-19

SSAA8099 Ampliação da pista de Pesca de Cavez (Construção do açude, segundo ve 07-05-20* 30-11-20

Restauro de regadios trRestauro de regadios tradionais e sistema de rega existentes nas freguesias afactadas 21-05-19 20-05-20

SSAA04006 Restauro de regadios tradionais e sistema de rega existentes nas fregues 21-05-19* 20-05-20

Variante de Seirós, comVariante de Seirós, comunicação entre ambas margens e recualificasao estrada caban 25-08-16 A 03-02-23

EJOCT002000 Requalificação estrada Cabanes/Pensalvos 25-08-16 A 16-11-16 A

EJOCT000042 Novo acceso variante de Seirós (3,3 km) 06-03-17 A 11-09-17

EJOCT42 Adaptação acceso en ambas margens 04-10-22* 03-02-23

Intergração paisagisticaIntergração paisagistica Capela de santa Bárbara 19-06-19 18-06-20

SSAA08005 Intergração paisagistica Capela de santa Bárbara 19-06-19* 18-06-20

Relocalização e requalifRelocalização e requalificação de alguns patrimonios vernaculares de maior relevancia 01-01-19 14-10-20

SSAA08006 Relocalização e requalificação de alguns patrimonios vernaculares de maio 01-01-19* 14-10-20

Requalificação do pátio Requalificação do pátio de Capela de Granja Velha. 19-02-19 18-06-20

SSAA8049 Requalificação do pátio de Capela de Granja Velha. 19-02-19* 18-06-20
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Activity ID Activity Name Start Finish

Realojamiento, terrenosRealojamiento, terrenos agricolas e organismo de assessoramento da gestasao das in 02-01-17 A 01-10-20

SSAA8059 Realojamiento, terrenos agricolas e organismo de assessoramento da ges 02-01-17 A 01-10-20

COMPENSACÕES-ACOMPENSACÕES-AÇÕES CAMARAS MUNICIPALES 03-10-16 A 30-09-22

Área de lazer de SobradÁrea de lazer de Sobradelo 09-06-20 09-06-21

SSAA08009 Área de lazer de Sobradelo 09-06-20* 09-06-21

Área de lazer de CapeluÁrea de lazer de Capeludos 09-06-20 09-06-21

SSAA08008 Área de lazer de Capeludos 09-06-20* 09-06-21

Percuso pedrestre "GraPercuso pedrestre "Grande Rota" + melhoria dos acesos no entorno da albufeira de Alt 09-06-20 09-06-21

SSAA02003 Percuso pedrestre "Grande Rota" 09-06-20* 09-06-21

SSAA8109 Melhoria dos acesos no entorno da albufeira de Alto Tâmega 09-06-20* 09-06-21

Percurso pedrestre do APercurso pedrestre do Abade + melhoria dos acesos no entorno da albufeira de Daivõe 18-06-19 17-06-20

SSAA02002 Percurso pedrestre do Abade 18-06-19* 17-06-20

SSAA8119 Melhoria dos acesos no entorno da albufeira de Daivões 18-06-19* 17-06-20

Percurso pedrestre entrPercurso pedrestre entre Povoação e a EN-206 - CM 1145. Trilho do Castelo 03-12-19 06-04-20

SSAA8079 Percurso pedrestre entre Povoação e a EN-206 - CM 1145. Trilho do Cas 03-12-19* 06-04-20

Valorisação do ComplexValorisação do Complexo Mineiro de Três minas 03-10-16 A 23-08-22

SSAA8069 Valorisação do Complexo Mineiro de Três minas 03-10-16 A 23-08-22

Valorização e requalificaValorização e requalificasao do patio da Capela de Nossa 30-12-21 30-09-22

SSAA08003 Valorização e requalificasao do patio da Capela de Nossa Senhora da Gui 30-12-21* 30-09-22

Criação da área de lazeCriação da área de lazer de Nossa Senhora da Guia 30-12-21 30-09-22

MA0003C Criação da área de lazer de Nossa Senhora da Guia 30-12-21* 30-09-22

Criação de area lazer deCriação de area lazer de Daivões 19-06-19 18-06-20

SSAA08004 Criação de area lazer de Daivões 19-06-19* 18-06-20

Requalificação de praiaRequalificação de praia fluvial de Vidago 09-06-20 09-06-21

SSAA08007 Requalificação de praia fluvial de Vidago 09-06-20* 09-06-21
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Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação  
 

CÓD DESIGNAÇÃO CATEGORIA ENQUADRAMENTO 
DIA/RECAPE 

ENTIDADE 
RESPONSÁVEL ATIVIDADES A REALIZAR ESTADO ACTUAL  

(ver cronograma anexo) OBSERVAÇOES 

01 
Estrada EM-549 e 
ponte sobre a ribeira 
de Oura 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.4 c) 
+ Medida Minimização 

59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que tem como 
finalidade a construção de um troço de novo 

traçado na EM 549, ficando a transposição da 
albufeira assegurada por uma nova Ponte 

sobre a Ribeira da Oura. 

Em curso, processo de consulta 
para a contratação de empresa 
especilizada para a elaboração 
dos projectos de execução. 

O projeto estará 
disponivel em Junho de 
2017. 

02 
Estrada EM-312 e 
ponte sobre o rio 
Tâmega 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.4.a) 
+ Medida Minimização 

59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na construção de um troço de novo traçado, 

ficando a transposição da albufeira 
assegurada por uma nova ponte. 

Em curso, processo de consulta 
para a contratação de empresa 
especilizada para a elaboração 
dos projectos de execução. 

O projeto estará 
disponivel em Junho de 
2017. 

03 
Caminho Municipal 
CM-1128 de acesso a 
Viela 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.4.d) 
+ Medida Minimização 

59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na reposição do CM 1128 e melhoria da 
acessibilidade. 

Em curso, processo de consulta 
para a contratação de empresa 
especilizada para a elaboração 
dos projectos de execução. 

O projeto estará 
disponivel em Junho de 
2017. 

04 Caminho Municipal de 
acesso a Ruival 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.4.a) 
+ Medida Minimização 

59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que consiste na 

reposição do acesso a Ruival e melhoria da 
acessibilidade. 

Em curso, processo de consulta 
para a contratação de empresa 
especilizada para a elaboração 
dos projectos de execução. 

O projeto estará 
disponivel em Junho de 
2017. 

05 
Estrada Municipal EM-
557 e Ponte sobre o 
Rio Torno 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.4.a) 
+ Medida Minimização 

59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que consiste na 
construção de um troço de novo traçado que 

atravessa o rio Torno por cima da coroação da 
barragem de Gouvães intersectando a atual 
EM-557 nas proximidades de Gouvães da 

Serra. 

Não aplicável  

06 
Melhoria dos acessos 
no entorno da albufeira 
de Gouvães 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.4.a) 
+ Medida Minimização 

59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que consiste na 

nova construção de caminhos de acesso a 
propriedades agrícolas situadas no contorno 

da albufeira de Gouvães. 

Não aplicável  

07 Açude Vale de Pitos 
(UNICER) 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.3.g) 
+ Recursos Hídricos 

III.21 + Medida 
Minimização 61 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na melhoria do acesso às infraestruturas de 

captação (compartimento dos grupos) da nova 
captação propriedade de UNICER. 

Não aplicável 
Está a ser articulada com 
os proprietários a melhor 
solução possível. 

08 Captação de água 
para rega AT12 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.3.g) 
+ Recursos Hídricos 

III.21 + Medida 
Minimização 61 

IBERDROLA 
A ação inclui a elaboração do projeto e a 

execução da presente medida que consiste na 
melhoria dos regadios na ribeira de Oura. 

Não aplicável  

09 
Captação de água 
para rega AT13 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.3.g) 
+ Recursos Hídricos 

III.21 + Medida 
Minimização 61 

IBERDROLA 
A ação inclui a elaboração do projeto e a 

execução da presente medida que consiste na 
melhoria dos regadios na ribeira de Oura. 

Não aplicável  
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CÓD DESIGNAÇÃO CATEGORIA 
ENQUADRAMENTO 

DIA/RECAPE 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL ATIVIDADES A REALIZAR 
ESTADO ACTUAL  

(ver cronograma anexo) OBSERVAÇOES 

10 Captação de água no 
Torno 74/N1 (SNIRH) 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.3.g) 
+ Recursos Hídricos 

III.21 + Medida 
Minimização 61 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na construção de somente uma estrutura de 
captação e elevação que permita conduzir o 

caudal captado atualmente, mediante as 
canalizações existentes, até aos depósitos em 

Lixa do Alvão. 

Não aplicável 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM VPA e Águas 
do Norte. 

11 
Alteração do projeto do 
subsistema do 
Cabouço. 

Compensações 
- Exclusivas 

Socioeconomia V.3.g) 
+ Recursos Hídricos 

III.21 + Medida 
Minimização 61 + 
Condicionante 4 

IBERDROLA 

A ação consiste na alteração do projeto de 
execução da Barragem do Cabouço e dos 

sistemas de distribuição e tratamento de água. 
O cumprimento desta ação só é possível se 

se construir a Barragem de Cabouço. 

Não aplicável 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM VPA e Águas 
do Norte. 

12 ETAR de Vidago Compensações 
- Exclusivas 

Recursos Hídricos 
III.21 + Medida de 
Minimização 61 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto de 
modificação e a execução da presente 
medida, que consiste na melhoria da 

funcionalidade da ETAR. 

Não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com as Águas do Norte. 

13 ETAR de Balteiro 
Compensações 
- Exclusivas 

Recursos Hídricos 
III.21 + Medida de 
Minimização 61 

IBERDROLA 
A ação inclui a elaboração do projeto e a 

execução da presente medida, que consiste 
na melhoria da funcionalidade da ETAR. 

Não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM RP. 

14 ETAR de Friúme Compensações 
- Exclusivas 

Recursos Hídricos 
III.21 + Medida de 
Minimização 61 

IBERDROLA 
A ação inclui a elaboração do projeto e a 

execução da presente medida, que consiste 
na melhoria da funcionalidade da ETAR. 

Não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM RP. 

15 
Linhas elétricas 15-30-
60 KV (construção de 
linhas eléctricas) 

Compensações 
- Exclusivas 

Condicionante 9 IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na construção de novas linhas elétricas de MT 
e BT (15-30-60KV), e desmantelamento das 

linhas antigas. 

Em curso 
Projetos 
responsabilidade da 
EDP. 

16 

Linhas de 
comunicações 
(construção de linhas 
telefónicas) 

Compensações 
- Exclusivas Condicionante 9 IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na construção de novas linhas de 
comunicações e desmantelamento das 

antigas. 

Em curso 
Projetos 
responsabilidade da PT. 

17 
Pontão medieval sobre 
a Ribeira de Oura 
(Ocorrência 69) 

Compensações 
- Exclusivas 

Prévio Recape. II.2.d) 
+ Medida Minimização 

7 + Socioeconomia 
V.3.h) 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na relocalização da ponte medieval na 
alternativa escolhida através da desmontagem 

e remontagem dos seus elementos 
constituintes e o restauro dos elementos da 

ponte. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Acordada a solução com 
a CM Chaves.  
Pendente o acordo com 
a DRC-N.  
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CÓD DESIGNAÇÃO CATEGORIA 
ENQUADRAMENTO 

DIA/RECAPE 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL ATIVIDADES A REALIZAR 
ESTADO ACTUAL  

(ver cronograma anexo) OBSERVAÇOES 

18 
Ponte de Arame de 
Veral- Monteiros 
(Ocorrência 46) 

Compensações 
- Exclusivas 

Prévio Recape. II.2.c) 
+ Medida Minimização 

7 + Socioeconomia 
V.3.h) 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na relocalização da ponte (séc. XX) na 
alternativa escolhida através da desmontagem 

e remontagem dos seus elementos 
constituintes e o restauro dos elementos da 

ponte. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Acordada a solução com 
as CMs de Vilapouca e 
Boticas. Pendente o 
acordo com a DRC-N. 

19 Ponte de Arame de 
Santo Aleixo 

Compensações 
- Exclusivas 

Prévio Recape. II.2.a) 
+ Medida Minimização 

7 + Socioeconomia 
V.3.h) 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na relocalização da ponte contemporânea na 

alternativa escolhida através da desmontagem 
e remontagem dos seus elementos 

constituintes e o restauro dos elementos da 
ponte. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira/ DRC-
N.  

20 

Casa, capela, 
armazém e espigueiro 
em Ribeira de Baixo 
(Oc.115, 143, 145) 

Compensações 
- Exclusivas 

Prévio Recape. II.2.e) 
+ Medida Minimização 

7 + Socioeconomia 
V.3.h) 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na relocalização dos elementos na alternativa 
escolhida através da desmontagem e 

remontagem dos seus elementos constituintes 
e o restauro dos mesmos. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira/ DRC-
N. 

21 Pontão de Viela sobre 
o rio Tâmega (Oc.116) 

Compensações 
- Exclusivas 

Prévio Recape. II.2.f) 
+ Medida Minimização 

7 + Socioeconomia 
V.3.h) 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na relocalização do pontão contemporâneo na 
alternativa escolhida através da desmontagem 

e remontagem dos seus elementos 
constituintes e o restauro dos elementos do 

pontão. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira/ DRC-
N. 

22 
Mamoas em Chã das 
Arcas, coitada da 
Rebolga e Penouças 

Compensações 
- Exclusivas 

Património VIII.5 e 8 + 
Medida Minimização 6 

e 7 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução das seguintes atividades: para Chã 

das Arcas e para a Coitada de Rebolga - 
Escavação integral de todos os monumentos 
(e parte envolvente), selagem e transladação; 
para Penouças – trabalhos arqueológicos de 

estudo e registo e Selagem 

O trabalho de prospeção e 
escavação arqueológica está 
terminado. Falta a trasladação 
dos esteios do M3 (e um esteio 
do M4) e a selagem definitiva 
deste Monumento. 

Falta confirmar com a 
DRC-N o local de destino 
dos esteios. 

23 
Ampliação da Pista de 
Pesca de Cavez (A 
alterar) 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Recursos Hídricos 
III.22 + Medida 
Minimização 54 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que consiste na 

compensação aos impactes na atividade de 
pesca desportiva competitiva internacional 

Não aplicável. Passa a ser uma 
reposição.  

24 

Restauro de regadios 
tradicionais e sistemas 
de rega existentes nas 
freguesias afetadas 
pelos AH 
(Salvador, Santa 
Marinha, Santo Aleixo 
Além Tâmega, 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Socioeconomia V.3.g) 
+ Medida Minimização 

61 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que integra 

duas intervenções diferenciadas, 
nomeadamente, o restauro de regadios 

tradicionais existentes (Chaves) e o restauro e 
limpeza de levadas nos lugares afetados 

(Ribeira de Pena). 

Não aplicável  
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CÓD DESIGNAÇÃO CATEGORIA 
ENQUADRAMENTO 

DIA/RECAPE 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL ATIVIDADES A REALIZAR 
ESTADO ACTUAL  

(ver cronograma anexo) OBSERVAÇOES 

Arcossó, Vilarinho das 
Paranheiras) 

25 

Variante de Seirós até 
barragem de Alto 
Tâmega, comunicação 
entre ambas margens 
e requalificação da 
estrada 
Pensalvos/Cabanes 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Socioeconomia V.4.a) 
+ Medida Minimização 

50 e 59 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na construção de novo acesso que unirá 
ambas as margens do rio Tâmega (Boticas e 
Vila Pouca de Aguiar), à altura da barragem 

do Alto Tâmega 

Em fase de execução, de acordo 
com o cronograma da obra, do 
acesso C30 (variante Parada de 
Monteiros) e da requalificação da 
estrada Pensalvos/ Cabanes. 
Já iniciaram também os trabalhos 
no acesso C25 (variante Seirós). 

 

26 

Integração paisagística 
Capela de Santa 
Bárbara (Ocorrência 
32) 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Prévio Recape. II.2.b) 
+ Medida Minimização 

7 + Socioeconomia 
V.3.h) 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que consiste na 
conservação e a requalificação do elemento e 

da sua envolvente. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a DRC-N. 

27 

Relocalização e 
requalificação de 
alguns patrimónios 
vernaculares de maior 
relevância submersos 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Património VIII.10 + 
Medida Minimização 7 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na possibilidade de relocalização e 
requalificação de algumas ocorrências 

patrimoniais, as quais serão propostas pelo 
Promotor e concertadas após a prospecção 

arqueológica sistemática. 

Não aplicável  

28 
Requalificação do 
pátio da Capela de 
Granja Velha 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Prévio Recape. II.2) + 
Medida Minimização 9 

IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida que consiste na 

requalificação e integração paisagística do 
elemento patrimonial. 

O projeto será entregue à tutela 
em Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira/ DRC-
N. 

29 

Realojamento, 
terrenos agrícolas e 
organismo de 
assessoramento da 
gestão das 
indemnizações 

Compensações 
– Conjuntas 
(Iberdrola) 

Socioeconomia V.3.b) 
+ Medida Minimização 

52 e 53 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na em trabalhar diretamente com as 
pessoas/famílias cujas moradias e/ou terras 
agrícolas requererão ser indemnizadas ou 

relocalizadas devido às afetações diretas no 
âmbito do Projeto Tâmega. 

Em fase de preparação de um 
documento, a coordenar com a 
CAA e as CMs, sobre como se 
realizará a execução desta 
medida. 
Deve ser desenvolvido até 2018. 

Realizadas entrevistas às 
pessoas afetadas 
(janeiro 2017). 
Realizados dois 
realojamentos. 
Brevemente decorrerá 
outro (zona Ribeira de 
Pena). 

30 
Parque de Lazer de 
Sobradelo (Parque de 
Lazer de Gomeiros) 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.f) 
+ Medida Minimização 

54 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na relocalização de infraestruturas e 
Equipamentos de recreio e de lazer. 

Não aplicável Acordada a solução com 
a CM Boticas. 

31 

Parque de Lazer de 
Capeludos (Parque de 
Lazer de Lama da 
Bouça) 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.f) 
+ Medida Minimização 

54 

CM Vila Pouca 
de Aguiar 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na relocalização de infraestruturas e 
Equipamentos de recreio e de lazer. 

Não aplicável Acordada a solução com 
a CM Vilapouca. 

32 

Percurso Pedestre 
"Grande Rota"+ 
Melhoria dos acessos 
no entorno da albufeira 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.a) 
+ Socioeconomia 
V.4.a) + Medida 
Minimização 59 

CM Vila Pouca 
de Aguiar 

(Grande Rota) 
Iberdrola 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida,que consiste na 

consiste na melhoria da acessibilidade 
(Acessos Alto Tâmega) e na adequação de 

Não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Vilapouca. 



SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
Seguimento do Plano de Ação de Compensação Socioeconómica 

 

 

 Pág.5 
 

CÓD DESIGNAÇÃO CATEGORIA 
ENQUADRAMENTO 

DIA/RECAPE 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL ATIVIDADES A REALIZAR 
ESTADO ACTUAL  

(ver cronograma anexo) OBSERVAÇOES 

de Alto Tâmega (acessos) caminhos existentes numa extensão de 
aproximada de 12 Km no percurso pedestre 

(Grande Rota). 

33 

Percurso pedestre do 
Abade + Melhoria dos 
acessos no entorno da 
albufeira de Daivões 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3a) 
+ Socioeconomia 
V.4.a) + Medida 
Minimização 59 

 
CM Ribeira de 
Pena/ Iberdrola 
(rota do  Abade) 

IBERDROLA 
(acessos) 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na adequação de caminhos existentes para 
dar continuidade ao percurso pedestre do 

Abade no rio Tâmega e nova construção de 
caminhos de acesso a propriedades agrícolas 
situadas no contorno da albufeira de Daivões. 

Não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira. 

34 

Percurso pedestre 
entre Povoação e a 
EN-206 - CM1153. 
Trilho do Castelo 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.a) 
e V.4.b) 

CM Vila Pouca 
de Aguiar 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na construção de um troço de novo traçado do 
CM1153, integrado num percurso pedestre 
turístico (Trilho do Castelo), contornando o 
regolfo da albufeira de Gouvães; e ainda a 

adequação de caminhos existentes para dar 
continuidade ao mesmo Trilho na envolvente 

do ribeiro do Cabouço. 

Ainda não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Vilapouca. 

35 Valorização do 
Complexo Três Minas 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Património VIII.14) + 
Medida 

Compensatória 
Património 2. 

CM Vila Pouca 
de Aguiar 

Esta prevê uma série de atividades no entorno 
do Complexo Mineiro de Três Minas, para 
potenciar o estudo científico, cultural e de 

desenvolvimento de atividades de promoção 
turística. 

Realizados a totalidade dos 
pagamentos correspondentes a 
2016. 
Em fase de preparação, por parte 
da CM Vilapouca e a DRC-N, os 
trabalhos correspondentes a 
2017. 

A modificação das 
atividades aprovadas em 
RECAPE é validada pela 
Autoridade de AIA no seu 
Parecer de 31-Out-2016. 

36 

Valorização e 
Requalificação do 
pátio da Capela de 
Nossa Senhora da 
Guia e da Fonte de 
Santo António 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Prévio Recape. II.2 + 
Medida Minimização 9 

CM Ribeira de 
Pena/ Iberdrola 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na requalificação e integração paisagística 

dos elementos patrimoniais. 

O projeto será entregue em 
Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira/ DRC-
N. 

37 
Criação da área de 
Lazer de Nossa 
Senhora da Guia 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.f) 
+ Medida Minimização 

54 

CM Ribeira de 
Pena/ Iberdrola 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na criação de uma zona de estadia para 
merendas no espaço adjacente à Fonte de 
Santo António e de acordo com as ideias e 

interesses da comunidade local. 

O projeto será entregue em 
Junho 2017. 

Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira/ DRC-
N. 

38 
Criação da área de 
lazer de Daivões 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.f) 
+ Medida Minimização 

54 + Paisagem IX.8 

CM Ribeira de 
Pena/ Iberdrola 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 

na integração paisagística da área de lazer de 
Daivões na zona da escombreira mais 

importante da barragem, na margem esquerda 
do rio Tâmega, uma vez que esta será selada. 

Ainda não aplicável 
Necessária análise da 
solução (ainda a definir) 
com a CM Ribeira. 
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39 

Parque de lazer da 
Foz do Oura (antiga 
Requalificação da 
praia fluvial de Vidago) 

Compensações 
– Conjuntas 
(CM) 

Socioeconomia V.3.f) 
+ Medida Minimização 

54 
IBERDROLA 

A ação inclui a elaboração do projeto e a 
execução da presente medida, que consiste 
na criação de um espaço de recreio e lazer 
junto ao rio Tâmega, na futura albufeira do 

Alto Tâmega, visando substituir algumas das 
utilizações da “Praia de Vidago”. 

Ainda não aplicável 
Acordada a solução com 
a CM Chaves. 

 
 


