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1111 OBJECTO E ÂMBITOOBJECTO E ÂMBITOOBJECTO E ÂMBITOOBJECTO E ÂMBITO    

O presente documento constitui o primeiro Relatório Trimestral de Acompanhamento Ambiental (RTAA), sendo seu 
objetivo reportar à Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) nomeada para o Sistema Electroprodutor do 
Tâmega, o ponto da situação e acompanhamento dos trabalhos/atividades, medidas de mimização e medidas 
compensão efectivadas durante os meses de dezembro de 2014 a junho de 2016, no que respeita à implementação de 
todas as medidas definidas para o Sistema Electroprodutor do Tâmega e consubstanciadas em Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA), Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), pareceres ao RECAPE e seus 
aditamentos, pareceres da CAA, no Plano de Gestão Ambiental e Plano de Gestão de Resíduos aprovados para o SET. 

No presente relatório está incluído o conteúdo mínimo solicitado pela APA para o RTAA (Anexo I.1), tal e como se pode 
apreciar na seguinte tabela explicativa. 

 

Tabela 1: Correspondência conteúdo RTAA e exigências APA  

PONTO DA CARTA DA APAPONTO DA CARTA DA APAPONTO DA CARTA DA APAPONTO DA CARTA DA APA    CAPÍTULOSCAPÍTULOSCAPÍTULOSCAPÍTULOS    RTAARTAARTAARTAA    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    RTAARTAARTAARTAA    

Identificação do projeto e dos procedimentos de AIA Capítulos 1.1, 1.2 e 2 

Anexo I.2 – Planta Geral do Projecto 
Anexo II.1 – DIA e ofícios APA 
Anexo II.2 – Quadro resumo de 
cumprimentos dos elementos da DIA 

Ponto de situação da obra Capítulos 1.2 e 3 Anexo I.3 – Cronograma Geral do 
Projecto (2014 – 2023) 

Verificação do cumprimento:    
• Medidas de minimização (fase de construção) Capítulo 4.1 Anexo III – Fichas Operacionais MM 
• Medidas de compensação dos sistemas ecológicos Capítulo 4.2.1 Anexo IV – Fichas Operacionais MC 

• Medidas de compensação socioeconómica Capítulo 4.2.3 Anexo V – Medidas de Compensação 
Socioeconomia (PA) 

• Programas de monitorização (fase de construção) Capítulo 4.1 

Anexo I.4 – Cronograma  Geral de 
Monitorizações  
Anexo III.3 – PM Ar, Água e Ruído 
Anexo III.4 – PM Fauna e Flora 
Anexo III.5.1 – PM Socioeconomia 

• Plano de Gestão Ambiental Capítulo 4.1 
Anexo III.1 – Fichas Operacionais 
PGA 

Concretização de recomendações e resolução de advertências 
da CAA – Ponto de situação 

Capítulo 2.3.2 Não aplicável 

Descrição de eventuais reclamações ou controvérsias 
relacionadas com o projeto e indicação das diligências 
efetuadas para a respetiva resolução. 

Capítulo 5 
Anexo III.5.3 – Ficha Operacional 
Seguimento de Reclamações 
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1.11.11.11.1 CARACTERÍSTICAS DO CARACTERÍSTICAS DO CARACTERÍSTICAS DO CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGASISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGASISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGASISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA    

O Sistema Electroprodutor do Tâmega é constituído por três aproveitamentos hidroeléctricos, em concreto, Gouvães, no 
rio Torno, Alto Tâmega e Daivões, ambos no rio Tâmega.  

No que se refere às características dos diferentes aproveitamentos que constituem o Sistema Electroprodutor do Tâmega, 
com uma potência total instalada na ordem dos 1.154 MW, as mesmas são apresentadas na tabela 2 e seguintes figuras. 

 

Tabela 2: Características dos Aproveitamentos Hidroeléctricos 

DESIGNAÇÃODESIGNAÇÃODESIGNAÇÃODESIGNAÇÃO    AHAHAHAH    GOUVÃESGOUVÃESGOUVÃESGOUVÃES    AHAHAHAH    ALTO TÂMEGAALTO TÂMEGAALTO TÂMEGAALTO TÂMEGA    AHAHAHAH    DAIVÕESDAIVÕESDAIVÕESDAIVÕES    
NPA (m)NPA (m)NPA (m)NPA (m)    885 315 228 
Nmin ExploraçãoNmin ExploraçãoNmin ExploraçãoNmin Exploração----NmeNmeNmeNme    (m)(m)(m)(m)    873 300 223 
Caudal Máximo (mCaudal Máximo (mCaudal Máximo (mCaudal Máximo (m3333/s)/s)/s)/s)    160 200 220 
Número de Grupos (Ud)Número de Grupos (Ud)Número de Grupos (Ud)Número de Grupos (Ud)    4 2 2 
Queda bruta máxima (NPAQueda bruta máxima (NPAQueda bruta máxima (NPAQueda bruta máxima (NPA----NR)NR)NR)NR)    665,00 86,29 63,01 
Queda útil máxima (NPAQueda útil máxima (NPAQueda útil máxima (NPAQueda útil máxima (NPA----NR)NR)NR)NR)    641,22 85,57 60,53 
TipoTipoTipoTipo    Caverna Pé-de-barragem Semi-enterrada, na margem direita 
ReversibilidadeReversibilidadeReversibilidadeReversibilidade    Sim Não Não 
PotêPotêPotêPotência Máxima (MW)ncia Máxima (MW)ncia Máxima (MW)ncia Máxima (MW)    880 160 114 
Produção anual (GWh)Produção anual (GWh)Produção anual (GWh)Produção anual (GWh)    1.486 139 161 
Características das AlbufeirasCaracterísticas das AlbufeirasCaracterísticas das AlbufeirasCaracterísticas das Albufeiras    
AlbufeirasAlbufeirasAlbufeirasAlbufeiras    Gouvães Alto Tâmega Daivões 
Área da bacia hidrográfica natural Área da bacia hidrográfica natural Área da bacia hidrográfica natural Área da bacia hidrográfica natural 
dominada (kmdominada (kmdominada (kmdominada (km2222))))    

40,0 1557,0 1969,0 

Área inÁrea inÁrea inÁrea inundada (ha)undada (ha)undada (ha)undada (ha)    175,8 466,1 341,0 
Volume totVolume totVolume totVolume total (hmal (hmal (hmal (hm3333))))    13,7 131,7 56,0 

Características das BarragensCaracterísticas das BarragensCaracterísticas das BarragensCaracterísticas das Barragens    
BarragensBarragensBarragensBarragens    Gouvães Alto Tâmega Daivões 
TipoTipoTipoTipo    Gravidade Abóboda Arco-Gravidade 
Altura máxima acima da fundação (m)Altura máxima acima da fundação (m)Altura máxima acima da fundação (m)Altura máxima acima da fundação (m)    30,0 106,5 77,5 
Largura total do coroamento (m)Largura total do coroamento (m)Largura total do coroamento (m)Largura total do coroamento (m)    8,0 9,3 8,3 
Desenvolvimento do coroDesenvolvimento do coroDesenvolvimento do coroDesenvolvimento do coroamento (m)amento (m)amento (m)amento (m)    232,0 333,0 265,0 

 

 

Figura Figura Figura Figura 1111: Barragem Alto Tâmega: Barragem Alto Tâmega: Barragem Alto Tâmega: Barragem Alto Tâmega    

 

 

Figura Figura Figura Figura 2222: Barragem de Daivões: Barragem de Daivões: Barragem de Daivões: Barragem de Daivões    

    

    

Figura 3: Circuito hidráulico de Gouvães 
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Figura Figura Figura Figura 4444: C: C: C: Circuito hidráulico de Gouvãesircuito hidráulico de Gouvãesircuito hidráulico de Gouvãesircuito hidráulico de Gouvães    

 

    

1.21.21.21.2 CARTOGRAFIA E CRONOGRAMA DE OBRACARTOGRAFIA E CRONOGRAMA DE OBRACARTOGRAFIA E CRONOGRAMA DE OBRACARTOGRAFIA E CRONOGRAMA DE OBRA    

Os Aproveitamentos do SET estão localizados na bacia hidrográfica do rio Tâmega, abrangendo os concelhos de Ribeira 
de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Cabeceiras de Basto, Boticas e Chaves e funcionarão interligados entre si, com uma 
lógica de exploração conjunta.  

Para uma melhor percepção da localização do SET e inserção espacial das várias zonas de intervenção foi incorporada, 
no Anexo I.2, a Planta Geral do Projeto SET. 

Relativamente à calendarização do projeto, no Anexo I.3 é apresentado o Cronograma Geral (2014-2023) de todo o 
projeto,  com as principais actividades construtivas previstas até ao final do Contrato de Concessão e as iniciadas no 
período a que se refere o presente relatório. 

No que se refere ao grau de cumprimento dos respetivos planos de monitorização (PM), é apresentado no Anexo I.4 , o 
cronograma global de implementação de cada um dos PM (anual), no qual foram identificadas as campanhas efectuadas 
até junho de 2016.  
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2222 PROCEDPROCEDPROCEDPROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO IMENTO DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO IMENTO DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO IMENTO DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTALDA CONFORMIDADE AMBIENTALDA CONFORMIDADE AMBIENTALDA CONFORMIDADE AMBIENTAL    

2.12.12.12.1 DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)    

Os Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Alto Tâmega e Gouvães, com a designação de Sistema Eletroprodutor 
do Tâmega (SET), foram sujeitos a avaliação de impacte ambiental nos termos do regime de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 e 
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto, de 24 de março, tendo sido emitida, a 21/06/2010, a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento de condicionantes, à implementação de medidas de 
compensação, de medidas de minimização, de programas de monitorização, e à apresentação de elementos em 
diferentes fases do projeto. 

 

Tabela 3: Dados da Declaração de Impacte Ambiental 

DESIGNAÇÃO DO PROJECTODESIGNAÇÃO DO PROJECTODESIGNAÇÃO DO PROJECTODESIGNAÇÃO DO PROJECTO    AHAHAHAH    DE GOUVÃES, PADROSELOS, ALTO TÂMEGA E DAIVÕESDE GOUVÃES, PADROSELOS, ALTO TÂMEGA E DAIVÕESDE GOUVÃES, PADROSELOS, ALTO TÂMEGA E DAIVÕESDE GOUVÃES, PADROSELOS, ALTO TÂMEGA E DAIVÕES    

LocalizaçãLocalizaçãLocalizaçãLocalizaçãoooo    
Distrito de Vila Real (concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas e 
Chaves) e distrito de Braga (concelho de Cabeceiras de Basto) 

ProponenteProponenteProponenteProponente    Iberdrola Generatión, SAU 
Entidade licenciadoraEntidade licenciadoraEntidade licenciadoraEntidade licenciadora    Instituto da Água, I.P. (INAG) 
Autoridade de Autoridade de Autoridade de Autoridade de AIAAIAAIAAIA    Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
Número de AIA associadoNúmero de AIA associadoNúmero de AIA associadoNúmero de AIA associado    2148 
Número de PósNúmero de PósNúmero de PósNúmero de Pós----Avaliação (PA)Avaliação (PA)Avaliação (PA)Avaliação (PA)    402 
Sentido de decisãoSentido de decisãoSentido de decisãoSentido de decisão    Processo concluído em 08 de julho de 2011 

Principais alteraçõesPrincipais alteraçõesPrincipais alteraçõesPrincipais alterações    DIADIADIADIA    

1) Ofício emitido, em 24 de novembro de 2010, pelo Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, tendo por base a Informação n.º 63/2010, deste Gabinete, 
de 10 de outubro de 2010 e na sequência do Ofício da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte ref.ª Doc. 855154, de 22 de julho de 2010: 
• O Elemento n.º V. 2 a apresentar no RECAPE é excluído 
• Alteração da redação da Condicionante 6, bem como o Elemento V. 3 a 

apresentar no RECAPE. 
 

2) Ofício emitido, em 09 de junho de 2016, pela APA ref.ª S010993-201602-DAIA.DAP: 
• Alteração da redação do Elemento IV.4 a apresentar em RECAPE e da medida 

de minimização de carácter específico n.º 20. 
 

Remete-se no Anexo II.1, cópias da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do SET e dos ofícios das principais 
alterações da DIA. 

  

Associadas ao SET existem mais duas DIAs, com processos de “pós-avaliação” independentes (Pedreira de Gouvães e 
Linhas de Muito Alta Tensão). 
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2.22.22.22.2 RECAPE E ADITAMENTOSRECAPE E ADITAMENTOSRECAPE E ADITAMENTOSRECAPE E ADITAMENTOS    

Na tabela seguinte é apresentado, o ponto de situação do processo de Pós-Avaliação, sendo identificados os vários 
documentos associados ao RECAPE e pareceres da Comissão de Avaliação.  

As medidas de minimização e compensação resultantes do processo de pós-avaliação, complementares ao identificado 
na DIA, foram incluídas nas fichas de Medidas de Minimização, de forma a permitir uma mais fácil interligação com os 
vários documentos do projeto e respectivo acompanhamento. 

 

Tabela 4: Resumo das entregas e Pareceres de RECAPE 

DATADATADATADATA    RECAPERECAPERECAPERECAPE 
PARECERES PARECERES PARECERES PARECERES 

DA CADA CADA CADA CA OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES 

01/2011 XXXX        Entrega de documentação prévia ao RECAPE 

03/2011     XXXX    
Apreciação da documentação. Elementos prévios ao RECAPE.  
Ref.ª 145/2011/GAIA 

03/2011 XXXX        Entrega RECAPE e Projeto de Execução 

06/2011     XXXX    
Parecer sobre a conformidade do Projeto de Execução com a DIA.  
Ref.ª 916/2011/PPA402/GAIA 

12/2011 XXXX        Resposta ao Parecer da Comissão de Avaliação-Elementos Prévios ao Licenciamento 

02/2012     XXXX    
Apreciação do documento.  
Ref.ª 175/2012/PPA402/GAIA 

12/2013 XXXX        
Atualização do cumprimento de condicionantes impostas no âmbito do RECAPE previamente 
ao licenciamento 

01/2014     XXXX    
Apreciação do documento.  
Ref.ª S20811-201404-DAIA.DAP - DAI.DAPP.00103.2013 

04/2014     XXXX    Parecer de conformidade do projeto de execução com a DIA (Aprovação do RECAPE) 

11/2014 XXXX        
Cumprimento de condicionantes impostas no âmbito do RECAPE previamente ao início das 
obras 

12/2014     XXXX    
Apreciação do documento.  
Ref.ª S064244-20141217-DAIA.DAP 

03/2015 XXXX        
Cumprimento de condicionantes impostas no âmbito do RECAPE previamente ao início das 
obras-março de 2015 

05/2015     XXXX    
Apreciação do documento.  
Ref.ª S049033-201509-DAIA.DAP 

06/2015 XXXX        
Cumprimento de condicionantes impostas no âmbito do RECAPE um ano após o 
licenciamento 

06/2015 
09/2016 XXXX        Entrega do Plano de Ação (primeira versão em Junho e revisão em Setembro) 

09/2015     XXXX    
Aprovação do Plano de Ação de Compensação Socioeonómica do SET em 30/09/2015. Ref.ª 
S051373-201509-DAIA.DPP 

11/2015 XXXX        Entrega de elementos de sistemas ecológicos solicitados no Parecer (05/2015) 
12/2015 XXXX        Entrega de elementos de sistemas ecológicos solicitados no Parecer (05/2015)  

06/2016     XXXX    
Apreciação do documento entregue pela IBD (06/2015).  
Ref.ª S033626-201606-DAIA.DPP – DAIA.DPP.00103.2013 

08/2016     XXXX    
Apreciação dos documentos entregues pela IBD em 11/2015 e 12/2015. Ref.ª S043659-
201608-DAIA.DPP – DAIA.DPP.00103.2013 

 

Adicionalmente é entregue em anexo (Anexo II.2) um quadro resumo do cumprimento dos elementos da DIA, com 
indicação dos pareceres que aprovaram estes elementos. 
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2.32.32.32.3 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (CAA)COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (CAA)COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (CAA)COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (CAA)    

A de 18 de setembro de 2015, foi publicado em Diário da República n.º 183/2015, o Despacho n.º10373/2015, (II 
série), dos Gabinetes dos Secretários de Estado da Cultura e do Ambiente, que aprova a criação da Comissão de 
Acompanhamento Ambiental (CAA) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Alto Tâmega e Gouvães, 
designados por Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET). 

A constituição da CAA, decorre da condicionante n.º 14 da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e tem como 
objetivo o acompanhamento da fase de construção do projeto, nomeadamente da implementação e avaliação da 
eficácia das medidas de minimização e de compensação preconizadas na DIA e posteriores decisões decorrentes do 
procedimento de AIA. 

 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 REUNIÕES E PARECERESREUNIÕES E PARECERESREUNIÕES E PARECERESREUNIÕES E PARECERES    

Nomeados os representantes da CAA do Sistema Electroprodutor, foi convocada a primeira reunião, de carácter 
extraordinário, efectivada no dia 02 de junho de 2016, tendo em vista a concretização da seguinte ordem de trabalhos: 

• Apresentação da CAA (objectivo, período de funcionamento, composição, competências da CAA, da 
presidência e das entidades representadas na CAA e metodologia de funcionamento); 

• Ponto de situação de execução das obras do SET; 
• Ponto de situação de implementação das primeiras medidas da DIA (minimização e compensação), 

percentagem de execução e planeamento das mesmas em articulação com a obra; 
• Ponto de situação de medidas do Plano de Acção Socioeconomico; 
• Programação da próxima reunião e primeira visita da CAA ao SET (20 e 21 de setembro de 2016, 

respectivamente); 
• Definição de datas de apresentação e estrutura do primeiro Relatório Trimestral de Acompanhamento 

Ambiental e seguintes. 
 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 RECOMENDAÇÕES ERECOMENDAÇÕES ERECOMENDAÇÕES ERECOMENDAÇÕES E    ADVERTÊNCIASADVERTÊNCIASADVERTÊNCIASADVERTÊNCIAS    

Sendo este o primeiro relatório submetido à apreciação da CAA, ainda não foi emitido parecer ao mesmo, não havendo, 
portanto até ao momento quaisquer recomendações e/ou advertências por parte da CAA ao SET. 
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3333 ACTIVIDADES CONSTRUTIVASACTIVIDADES CONSTRUTIVASACTIVIDADES CONSTRUTIVASACTIVIDADES CONSTRUTIVAS    

No presente capítulo é efetuada uma breve identificação dos principais trabalhos construtivos realizados, em função do 
cronograma geral existente, apresentado no Anexo I.3. 

A previsão das principais frentes de obra e respetivas atividades construtivas, para os próximos trimestres constam do 
mesmo Cronograma Geral do Projeto SET. 

 

3.13.13.13.1 RESUMO DE ACTIVIDADESRESUMO DE ACTIVIDADESRESUMO DE ACTIVIDADESRESUMO DE ACTIVIDADES    CONSTRUTIVAS E CONSTRUTIVAS E CONSTRUTIVAS E CONSTRUTIVAS E DE ÂMBITO AMBIENTALDE ÂMBITO AMBIENTALDE ÂMBITO AMBIENTALDE ÂMBITO AMBIENTAL        

Nas tabelas seguintes, é apresentada uma síntese das principais empreitadas desenvolvidas no período de reporte, por 
Aproveitamento Hidroeléctrico (Gouvães, Daivões e Alto Tâmega). 

Sendo este o primeiro relatório desenvolvido, é apresentado um resumo das várias atividades construtivas desenvolvidas 
em cada empreitada, até ao momento (dezembro de 2014 a junho de 2016), de modo a estabelecer o ponto de situação 
atual, sendo que em futuros relatórios será atualizada a informação referente ao trimestre em questão. 
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Tabela 5: Atividades Construtivas Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães 

1111    

LINHA DE 30 KV E CENTRO DE TRANSFORMAÇÃOLINHA DE 30 KV E CENTRO DE TRANSFORMAÇÃOLINHA DE 30 KV E CENTRO DE TRANSFORMAÇÃOLINHA DE 30 KV E CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO    

Empreitada correspondente aos trabalhos de execução e colocação em serviço da Linha de 
30 kV e o centro de transformação no emboquilhamento do Túnel de Acesso à Central de 
Gouvães.  

    
PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

 
Fevereiro 2105 (dia 23) a abril de 2015 (concluída) 
 

• Implantação de estaleiro. 
• Linhas: 

o Piquetagem e desmatação dos apoios e faixa; 
o Escavação, betonagem e montagem de apoios; 
o Passagem de conductores; 
o Energização das linhas; 

•Centro de Transformação: 
o Execução de trabalhos de construção civil; 
o Descarga e montagem do centro de transformação; 
o Energização e colocação em serviço das instalações. 

•Desmobilização do Estaleiro. 
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2222    

ACESSO E PLATAFORMA AO TÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃESACESSO E PLATAFORMA AO TÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃESACESSO E PLATAFORMA AO TÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃESACESSO E PLATAFORMA AO TÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃES    

Empreitada correspondente à execução de acesso ao túnel de reconhecimento da Central 
Hidroeléctrica de Gouvães incluindo a execução da via, drenagem e sinalização, 
acondicionamento de uma parte da escombreira 16B e a escavação em desmonte da 
trincheira para o emboquilhamento do túnel.     

 
 

PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Dezembro de 2014 a agosto de 2015 (concluída)Dezembro de 2014 a agosto de 2015 (concluída)Dezembro de 2014 a agosto de 2015 (concluída)Dezembro de 2014 a agosto de 2015 (concluída)    

• Montagem de estaleiro e áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização das áreas a intervencionar; 
• Decapagem das áreas a intervencionar; 
• Escavações a céu aberto (acessos e plataforma); 
• Desmonte da trincheira para emboquilhamento do túnel; 
• Regularização da plataforma e deposição de terras e rochas na escombreira 16B; 
• Contenção de taludes do acesso e trincheira para emboquilhamento do túnel; 
• Pavimentação com ABGE e mistura betuminosa do acesso e ABGE na plataforma; 
• Execução das drenagens pluviais; 
• Sinalização vertical e horizontal dos acessos; 
• Limpeza e desmobilização do estaleiro e áreas de apoio. 
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REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS 
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3333    

TÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃESTÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃESTÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃESTÚNEL DE ACESSO À CENTRAL DE GOUVÃES    

Empreitada de execução dos trabalhos de construção do túnel de acesso até à caverna da 
Central Hidroeléctrica de Gouvães: 
• Acondicionamento da escombreira 16b; 
• Execução do emboquilhamento; 
• Escavação do túnel de acesso até à caverna da central; 
• Escavação do ramal que a partir do interior dará acesso caverna de transformadores; 
• Escavação da galeria de acesso à calota da caverna da central (esta galeria se prolongará 

ao longo de toda a longitude da caverna para permitir reconhecer o maciço); 
• Opcionalmente, a escavação de uma galeria de reconhecimento ao longo da caverna de 

transformadores para permitir reconhecer o maciço; 
• Escavação da galeria de acesso ao fundo da tubagem da forçada; 
• Execução ao longo do túnel de acesso, dos emboquilhamentos e dos primeiros metros 

das galerias de acesso à aspiração e à chaminé de equilíbrio inferior; 
• Trabajos de preparacão de superficies e apoio logístico à equipa do Laboratorio Nacional 

de Engenharia Civil (LNEC) que realizará os ensaios ; 
• Execução do pavimento em betão e drenagens do túnel de acesso às cavernas da central 

e de transformadores, e da galeria de acesso ao fundo da forçada. 

    
PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Agosto de 2015 a junho de 2016 Agosto de 2015 a junho de 2016 Agosto de 2015 a junho de 2016 Agosto de 2015 a junho de 2016     

• Montagem de estaleiro e áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Execução de emboquilhamento do túnel; 
• Escavação subterrânea do túnel; 
• Contenção e betonagens no túnel; 
• Regularização e limpeza da soleira do túnel; 
• Montagem da rede de terras e betonagem; 
• Desmatação, decapagem, regularização da plataforma, drenagens e deposição de terras e rochas na 

escombreira 16B; 
• Desvio da linha de água da escombreira 16B; 
• Sondagens e ensaios LNEC. 
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REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS 
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4444    

ACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GOUVÃESACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GOUVÃESACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GOUVÃESACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GOUVÃES    

Empreitada de execução dos seguintes trabalhos: 
• Caminho de acesso à chaminé de equilibrio (B9/C9); 
• Caminho de acesso à Central desde Fonte do Mouro (B 4,7,8/C 4,7,8); 
• Ramais de acesso à Subestação e Posto de Corte (C4-1); 
• Ramal de acesso à plataforma do poço de cabos (C7-1); 
• Ramal de acesso à plataforma do bifurcador superior (C6); 
• Caminho de acesso à boca norte do túnel de aducção (B10); 
• Regularização  da superfície da subestação e posto de corte; 
• Regularização da plataforma de posto de cabos; 
• Regularização da plataforma do bifurcador superior (26f); 
• Regularização da plataforma do poço de cabos (16c); 
• Caminho de acesso à escombreira 25 e estaleiro 23 (B13-B14) 
• Acondicionamento das escombreiras 26D e 25. 

   
PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Outubro 2015 a junho de 2016 Outubro 2015 a junho de 2016 Outubro 2015 a junho de 2016 Outubro 2015 a junho de 2016     

• Montagem de estaleiro e áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização das áreas a intervencionar; 
• Decapagem das áreas a intervencionar; 
• Escavações a céu aberto, aterros e regularização (acessos Fonte de Mouro, acessos Bustelo e 

plataformas do posto de cabos, do bifurcador superior, do poço de cabos, da subestação e do posto 
de corte); 

• Regularização e limpeza de taludes, pavimentação e execução de drenagens nos acessos de Fonte de 
Mouro; 

• Escavação, furação para pregagens e drenos na Plataforma do Bifurcador; 
• Regularização da plataforma, drenagens e deposição de terras e rochas na escombreira 26D; 
• Regularização da plataforma e drenagens na escombreira 25; 
• Regularização e limpeza de taludes, pavimentação com ABGE e misturas betuminosas, execução de 

drenagens nos acessos de Bustelo; 
• Abertura para abastecimento de água e rede eléctrica nos acessos em Fonte de Mouro; 
• Colocação de guardas metálicas (rails) nos acessos de Bustelo. 
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REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS    
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5555    
LINHAS DE MÉDIA TENSÃOLINHAS DE MÉDIA TENSÃOLINHAS DE MÉDIA TENSÃOLINHAS DE MÉDIA TENSÃO    

Empreitada de execução das seguintes Linhas de Média Tensão: 
• Linha de 20 kV SE Gouvães – Barragem de Gouvães; 
• Linha de 20 kV SE Gouvães – PC Alto Tâmega; 
• Linha de 20 kV SE Gouvães – PC Daivões; 
• Linha de 20 kV SE Gouvães – Central Hidroeléctrica de Gouvães; 
• Ramal da Linha de 30 kV Fonte do Mouro - Santa Marinha II para o Posto de 

Corte Fonte do Mouro. 
Empreitada de execução das seguintes Linhas de Alta Tensão: 

• Linha de 60 kV Fermil - Bragadas/PC Fonte de Mouro; 
• Linha de 60 kV Covas de Barroso - Soutelo/PC Fonte do Mouro; 

Empreitada de Execução de e Fornecimento de Equipamentos de: 
• Subestação de Gouvães 60/20 kV; 
• Posto de Corte de Gouvães 20kV. 

    
PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Janeiro a junho de 2016Janeiro a junho de 2016Janeiro a junho de 2016Janeiro a junho de 2016    

• Montagem de estaleiro e áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização das áreas a intervencionar; 
• Abertura (escavação) de acessos aos apoios; 
• Escavação, betonagem e montagem de bases de apoios; 
• Assemblagem e levantamento dos apoios; 
• Passagem de condutores e a sua regulação entre apoios; 
• Execução de obra civil do Posto de Corte. 
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REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS    
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6666    

PEDREIRA DE GOUVÃESPEDREIRA DE GOUVÃESPEDREIRA DE GOUVÃESPEDREIRA DE GOUVÃES    

Empreitada de execução das seguintes actividades: 
• Fornecimento de equipamentos. 
• Construção: 

o Obra Civil; 
o Montagem e posta em marcha de instalações e equipamentos; 
o Exploração e obras auxiliares;    

• Desmantelamento da instalação: 
o Desmantelamento de estruturas;  
o Demolição de estruturas betonadas;  
o Regularização do terreno. 

• Recuperação paisagística. 

 
PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Janeiro de 2016Janeiro de 2016Janeiro de 2016Janeiro de 2016    ((((período de interrupçperíodo de interrupçperíodo de interrupçperíodo de interrupção ão ão ão ––––    previsto iniciar em setembro de 2016)previsto iniciar em setembro de 2016)previsto iniciar em setembro de 2016)previsto iniciar em setembro de 2016)    

• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização da área a intervencionar; 
• Escavação para colocação de vedação ao longo de perímetro da Pedreira; 
• Instalação de vedação e sinalização da Pedreira de Gouvães. 

REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS    
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Tabela 6: Atividades Construtivas Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

1111    

ACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE DAIVÕESACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE DAIVÕESACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE DAIVÕESACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE DAIVÕES    

Empreitada de execução dos seguintes trabalhos: 

• Acesso ao coroamento da barragem na margem esquerda (C23); 
• Acesso definitivo ao poste de corte ESB 31b (C23-1); 
• Melhoria do entroncamento da estrada nacional existente, EN-206; 
• Caminho de acesso a ambas as bocas do túnel de desvío ao rio, situado também na 

margem esquerda (C22), incluidas trincheiras de entrada e saída ao túnel de desvio; 
• Acondicionamento da escombreira ESB31c. 

 

PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

OutuOutuOutuOutubro de 2015 a junho de 2016bro de 2015 a junho de 2016bro de 2015 a junho de 2016bro de 2015 a junho de 2016    

• Montagem de estaleiro e áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização das áreas a intervencionar; 
• Decapagem das áreas a intervencionar; 
• Escavações a céu aberto, aterros, drenagens e regularização taludes dos acessos da margem 

esquerda de Daivões; 
• Regularização da plataforma, drenagens e deposição de terras e rochas na escombreira 31C; 
• Execução de vala perimetral para desvio da linha de água da escombreira 31C; 
• Contenção de taludes dos acessos; 
• Execução de plataforma para trincheira do emboquilhamento do túnel de desvio provisório. 
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REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS    
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Tabela 7: Atividades Construtivas Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega 

1111    

ACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO TÂMEGAACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO TÂMEGAACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO TÂMEGAACESSOS AO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO TÂMEGA    

Empreitada de execução dos seguintes trabalhos: 

• Acesso ao coroamento da barragem na margem esquerda (C30); 
• Acesso ao Posto de Corte e regularização parcial da área das instalações 13b na 

margem esquerda (C31); 
• Acesso à central desde o coroamento da barragem pela margem esquerda até ao 

emboquilhamento de entrada do túnel de acesso, incluindo trincheira exterior (C32-1); 
• Acesso a ambas as bocas do túnel de desvio do rio, situado também na margem 

esquerda (C33), incluida trincheira de entrada ao túnel; 
• Acesso à escombreira de obra ESB 11(C33-1); 
• Acesso à margem direita da barragem (B25/C25); 
• Melhoria do pavimento no prolongamento da EM-555; 
• Acondicionamento das escombreiras ESB11e ESB14b. 

 

PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Maio a junho de 2016Maio a junho de 2016Maio a junho de 2016Maio a junho de 2016    

• Montagem de estaleiro e áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização das áreas a intervencionar (Acesso C30); 
• Melhoria/abertura de acessos (Acesso C30). 

REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS    
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2222    
GALERIAS DE RECONHECGALERIAS DE RECONHECGALERIAS DE RECONHECGALERIAS DE RECONHECIMENTO DO ALTO TÂMEGAIMENTO DO ALTO TÂMEGAIMENTO DO ALTO TÂMEGAIMENTO DO ALTO TÂMEGA    

Empreitada de execução das galerias de reconhecimento do AT que abrange os seguintes 
trabalhos: 

• Acessos auxiliares até à trincheira de cada uma das galerias desde a rede de caminhos 
existentes; 

• Escavação da trincheira de entrada das galerias de reconhecimento; 
• Escavação das galerias de reconhecimento e das câmaras necessárias para a realização 

de ensaios a realizar pelo LNEC; 
• Sondagens mecânicas e ensaios de solos e rochas. 

 

PERIODO/DATA PRINCIPAIS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS 

Novembro Novembro Novembro Novembro de 2015 a junho de 2016de 2015 a junho de 2016de 2015 a junho de 2016de 2015 a junho de 2016    

• Montagem de áreas de apoio; 
• Piquetagem e levantamentos topográficos das áreas a intervencionar; 
• Desmatação e desarborização das áreas a intervencionar; 
• Escavação para abertura de acessos às galerias de reconhecimento; 
• Escavação da trincheira para entrada das galerias; 
• Escavação subterrânea e contenções das galerias e câmaras; 
• Sondagens e ensaios LNEC. 
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REGISTOS FOTOGRÁFICOS EXEMPLIFICATIVOS    
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4444 CUMPRIMENTO DE MEDIDASCUMPRIMENTO DE MEDIDASCUMPRIMENTO DE MEDIDASCUMPRIMENTO DE MEDIDAS    

As medidas de minimização e compensação resultantes do processo de pós-avaliação, assim como as identificadas na 
DIA foram incluídas em formato de fichas operacionais de Medidas de Minimização ou Compensatórias, de forma a 
permitir uma mais fácil interligação com os vários documentos do projeto e respectivo acompanhamento. 

 

4.14.14.14.1 MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃODE MINIMIZAÇÃODE MINIMIZAÇÃODE MINIMIZAÇÃO    (MM)(MM)(MM)(MM)    

Todo o processo de gestão ambiental do projeto, incluindo as respetivas medidas de minimização, foram organizados 
numa estrutura funcional, orientada às principais componentes que compõem este sistema, sob uma perspetiva 
operacional. 

Nesse sentido, foi organizada uma estrutura em pirâmide, composta por vários níveis de agregação de informação, 
partindo de 10 temas gerais (nível 1), que por sua vez são decompostos em 50 subactividades/tarefas (nível 2), que 
concretizam as principais ações ambientais a realizar. 

Toda a estruturação de registos e evidências surgem a partir do nível 3, associados a cada subactividade/tarefa a que 
estão associadas. 

Esta organização visa igualmente a interligação entre as obrigações do SET, dispersas entre diversos documentos, e a 
estruturação operacional existente para o projeto, procurando-se que a mesma permita uma mais ágil atuação e 
apresentação de informação. 

Propôs-se a designação MM (Medidas de Minimização), conforme apresentado na tabela 8, sendo que a respetiva 
interligação de cada MM com as obrigações do SET, patentes na DIA e respetivos pareceres ao RECAPE, é constante no 
mesmo. 

Para cada MM, de nível 2, é desenvolvida uma Ficha Operacional, a qual visa apresentar toda a informação associada à 
execução das atividades da mesma, a qual apresenta o ponto de situação, conclusões obtidas até ao momento, síntese 
de resultados, propostas de alteração e toda a restante informação pertinente relativamente à MM.  

Em anexo a cada ficha são apresentados, quando aplicável, os respetivos comprovativos/evidências e registos 
associados a MM em causa.  

Esta organização assume um carácter funcional, estando associada também às respetiva organização e contratualização 
de trabalhos, sem naturalmente colocar em causa todas as necessárias sinergias e cruzamento de dados para assegurar a 
visão integral do processo de monitorização do projeto. 
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Tabela 8: Listagem e Organização Funcional das Medidas de Minimização 

MM NIVEL1MM NIVEL1MM NIVEL1MM NIVEL1    MM NIVEL2MM NIVEL2MM NIVEL2MM NIVEL2    
CCCCAPÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA     

ABORDADOSABORDADOSABORDADOSABORDADOS    (1)(1)(1)(1)    
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO     

DA DIADA DIADA DIADA DIA    (2)(2)(2)(2)    
FICHA FICHA FICHA FICHA 

OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL    

01010101 
PGAPGAPGAPGA----Plano de Plano de Plano de Plano de 
Gestão AmbientalGestão AmbientalGestão AmbientalGestão Ambiental    

01 Acompanhamento Ambiental de Obra 
Cond1, Cond2, Cond12, Cond13, Cond14, 
B.I.5, B.I.7 (b, d), B.III.8 (a, c, d), B.III.15 , 
B.III.24, B.III.26, B.III.34, B.IV.3.a, B.V.5 

G1 (a-k) 
G2 (APA 1, 3, 6-11, 14, 38, 40, 41, 43, 45-53) 
4, 5, 13-15,17- 36, 38-48, 50, 51, 58 

Anexo III.1.1 

02 
Acompanhamento Biológico (inclui 
desmatação) 

Cond2, Cond12, Cond13, B.I.5, B.I.7 (b, d), 
B.III.8 (a, c, d), B.III.15, B.VI.4 
(Autor.Baldios/ICNF) 

G2 (APA 9, 10, 11) 
10, 12, 18, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62 Anexo III.1.2 

03 
Gestão de Efluentes (captação de água 
superficial e rejeição de água residual) 

Cond12, Cond13 G2 (APA 47, 48) Anexo III.1.3 

04 
Emergência Ambiental (inclui Medidas 
específicas ANPC) Cond12, Cond13 

G1 (a-k) 
G2 (APA 1, 3, 8, 48, 49) 
13, 14, 21, 25, 28, 34, 38, 39, 57, 58, 62 

Anexo III.1.4 

05 Gestão de Resíduos Cond12, Cond13 G2 (APA 40-46, 49) 
25 

Anexo III.1.5 

02020202    
PSPPSPPSPPSP----    Plano Plano Plano Plano 
SalvaguardaSalvaguardaSalvaguardaSalvaguarda    
PatrimonialPatrimonialPatrimonialPatrimonial    

01 
Acompanhamento Arqueológico (inclui 
Desmonte/Destruição e Registos gráficos) 

Cond13, A.II.3, B.III.17, B.VIII.1, B.VIII.4, 
B.VIII.5 (Penouças), B.VIII.6 (Sta.Bárbara), 
B.VIII.9, B.VIII.10, B.VIII.11, B.VIII.12, B.VIII.13 

1,4,5,6,8,21 Anexo III.2.1 

02 
Prospeção Arqueológica (inclui Registos 
gráficos) 

A.II.3, B.III.17, B.VIII.2, B.VIII.3, B.VIII.7 
(Couces),B.VIII.9, B.VIII.10, B.VIII.11, B.VIII.13 

3,5,8 Anexo III.2.2 

03 
Relocalização de elementos patrimoniais e 
Projetos de integração paisagística 

A.II.2, A.II.3, B.VIII.1, B.VIII.13 7,9 Anexo III.2.3 

04 Sondagens e Escavações Arqueológicas 
A.II.3, B.VIII.7 (Couces), B.VIII.8 (Chã das A.), 
B.VIII.13  Anexo III.2.4 

05 Estudo histórico e etnográfico  A.II.3, B.VIII.13 
 

Anexo III.2.5 

03030303 
PMPMPMPM----Ar, Água e Ar, Água e Ar, Água e Ar, Água e 
RuídoRuídoRuídoRuído    

01 PM-Agua Superficial A.I.2, B.III.3, B.III.12 65 Anexo III.3.1 

02 PM-Agua Subterrâneas B.III.31, B.III.32, B.III.33, B.III.34 16 (Acomp.Hidrog.), 65 Anexo III.3.2 

03 PM-Qualidade do Ar PM 22-27 Anexo III.3.3 

04 PM-Ambiente Sonoro B.VII.1 28-37, E67 Anexo III.3.4 

05 
Seguimento de Caudais Ecológicos e 
Reservados Cond5, B.III.5, B.III.6, B.III.7, B.III.8c/d, B.III.16 13, 15, 16, 65 Anexo III.3.5 

04040404 PMPMPMPM----Fauna Fauna Fauna Fauna eeee    FloraFloraFloraFlora    

01 PM-Mamíferos A.III.1 
 

Anexo III.4.1 

02 PM-Lobo Cond2, A.III.1, B.IV.1.a, 42 (Lobo) Anexo III.4.2 

03 PM-Excusão de Fauna A.III.1,B.IV.1.c (passagem fauna) 
 

Anexo III.4.3 

04 PM-Náiades A.III.1, B.IV.1.b  Anexo III.4.4 

05 PM-Ictiofauna A.III.1, B.III.3 
 

Anexo III.4.5 

06 PM-Répteis A.III.1  Anexo III.4.6 

07 PM-Anfibios A.III.1 
 

Anexo III.4.7 
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MM NIVEL1MM NIVEL1MM NIVEL1MM NIVEL1    MM NIVEL2MM NIVEL2MM NIVEL2MM NIVEL2    
CCCCAPÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA     

ABORDADOSABORDADOSABORDADOSABORDADOS    (1)(1)(1)(1)    
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO     

DA DIADA DIADA DIADA DIA    (2)(2)(2)(2)    
FICHA FICHA FICHA FICHA 

OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL    
08 PM-Invertebrados A.III.1 

 
Anexo III.4.8 

09 PM-Toupeira A.III.1  Anexo III.4.9 

10 PM-Lontra A.III.1 
 

Anexo III.4.10 

11 PM-Avifauna A.III.1, B.IV.1.d  Anexo III.4.11 

12 PM-Quirópteros A.III.1 
 

Anexo III.4.12 

13 PM-Flora A.III.1, B.III.4  Anexo III.4.13 

05050505 
PMPMPMPM----    Socio Socio Socio Socio 
economia + economia + economia + economia + 
ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    

01 PM-Socieconomia 
 

G.2.38, 28-37, 38, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 66 Anexo III.5.1 

02 Plano de Comunicação B.V.1 G2.1, G.2.3, G4, 51, 57, 64 Anexo III.5.2 

03 Seguimento de Reclamações B.V.1 G.2.38, 28-37, 38, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 66 Anexo III.5.3. 

06060606 Reposição SSAAReposição SSAAReposição SSAAReposição SSAA    

01 
Estradas, acessos, caminhos, pontes e outras 
infraestruturas 

Cond4, Cond9, B.I.4, B.III.21, B.III.16, B.III.17, 
B.III.28, B.V.3 

G.2.52/53, 15, 44, 50 (variantes AT), 54, 59, 
60, 61, 65, 66 Anexo III.6.1 

02 Eiradeira: Medidas de minimização ou 
compensação da potencial afectação 

B.III.18 61 Anexo III.6.2 

03 
Praia Fluvial de Viduedo: Medidas de 
minimização, para as fases de construção, 
enchimento e exploração 

B.III.19 54 Anexo III.6.3 

04 
Praia Fluvial da ribeira de Moimenta-Cavez: 
Medidas de minimização, para as fases de 
construção, enchimento e exploração 

B.III.20 54 Anexo III.6.4 

05 Pista de Pesca B.III.22 54 Anexo III.6.5 

06 Controlo poços, nascentes: Possíveis afetações 
de obras subterrâneas 

B.III.31, B.III.32, B.III.34 16 (Acomp.Hidrog.), 65 Anexo III.6.6 

        07 
Plano de Monitorização das Captações da 
Água de Campilho 

B.III.33 16 (Acomp.Hidrog.), 65 Anexo III.6.7 

07070707    
AlteraçõesAlteraçõesAlteraçõesAlterações    de de de de 
ProjetoProjetoProjetoProjeto    

01 Alterações de Projeto Cond9 7, 15, 17, 18, 20, 43 Anexo III.7.1 

08080808 GeologiaGeologiaGeologiaGeologia    
01 Estudo que avalie o potencial interesse mineiro 

da área de intervenção do Projeto 
B.II.1 e B.II.2 

 
Anexo III.8.1 

02 
Sistema de monitorização da 
microssismicidade, 

Cond3 
 

Anexo III.8.2 

09090909 AlbufeirasAlbufeirasAlbufeirasAlbufeiras    

01 

Zonas sensíveis à erosão da zona de marnel 
das albufeiras : Área piloto segundo estudo 
entregue em RECAPE (mar11) + Situações de 
instabilidade nas margens 

B.III.11 46 (taludes), 47, 69 Anexo III.9.1 

02 Levantamento batimétrico B.III.12 46, 47, 69 Anexo III.9.2 

03 

Plano de contenção, controlo e, se possível, de 
erradicação de espécies aquícolas exóticas: 
medidas de acessos às albufeiras com 
embarcações e maquinaria 

B.III.15 
 

Anexo III.9.3 
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MM NIVEL1MM NIVEL1MM NIVEL1MM NIVEL1    MM NIVEL2MM NIVEL2MM NIVEL2MM NIVEL2    
CCCCAPÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA APÍTULOS DA DIA     

ABORDADOSABORDADOSABORDADOSABORDADOS    (1)(1)(1)(1)    
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO     

DA DIADA DIADA DIADA DIA    (2)(2)(2)(2)    
FICHA FICHA FICHA FICHA 

OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL    
04 Desmatação albufeiras B.I.7, B.IV.3b 40, 46 Anexo III.9.4 

05 Remoção pressões existentes B.III.25,  Anexo III.9.5 

06 Enchimento: vigilância e seguimento de fauna 
e ilhas 

B.IV.3b 62 Anexo III.9.6 

07 
Enchimento: estudos biológicos prévios de flora 
e fauna 

C1. 
 

Anexo III.9.7 

10101010 PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    
01 Plano de Integração Paisagística da Obra B.IX.1/2/3/ G.2.10,11 Anexo III.10.1 

02 
Plano de Integração e Recuperação Paisagística 
Final 

B.IX.4/5/6/7/9 G.2.10/50/51, 19, 49, 68 Anexo III.10.2 

 
(1) - Legenda – Capítulos da DIA:  
Cond:Cond:Cond:Cond: Condicionantes 
A:A:A:A: Elementos a Apresentar previamente ao RECAPE 
B:B:B:B: Elementos a Apresentar no RECAPE 
C:C:C:C: Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento 
 
(2) - Legenda – Numeração de Medidas de Minimização da DIA: 
----    G: G: G: G: Medidas de minimização de carácter geral 
----    Restantes Números:Restantes Números:Restantes Números:Restantes Números: Medidas de minimização de carácter específico    
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4.1.14.1.14.1.14.1.1 RESUMO DO PONTO DE SITUAÇÃORESUMO DO PONTO DE SITUAÇÃORESUMO DO PONTO DE SITUAÇÃORESUMO DO PONTO DE SITUAÇÃO    

O acompanhamento da implementação das medidas de minimização para a fase de construção é enquadrada pelas 
várias MM identificados no quadro anterior, conforme correspondência apresentada. 

Nesse sentido, o respetivo ponto de situação da execução das medidas de minimização é apresentado nas 
correspondentes Fichas Operacionais, constantes no Anexo III, onde é apresentada uma avaliação geral da eficácia das 
várias medidas propostas.  

Em função dessa avaliação, e sempre que considerado necessário, são também identificadas novas medidas de 
minimização, assegurando uma adequação e atualização das ações de minimização à realidade da empreitada, 
assegurando o contínuo cumprimento dos objetivos explanados na DIA, RECAPE e restantes documentos de AIA. 

No caso de necessidade de inclusão/exclusão de nova(s) MMs será indicado neste capítulo, a respetiva fundamentação 
e uma descrição da(s) nova(s) MM. 

Com vista a facilitar a leitura e de se obter uma visão geral do ponto de situação de cumprimento das MM, é 
apresentado um resumo de cada uma das MM de nível 2, conforme a seguir indicadas na tabela 9. 
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Tabela 9: Resumo de ponto de situação das Medidas de Minimização 

MM01: PGAMM01: PGAMM01: PGAMM01: PGA----PLANO DE GESTÃO AMBIENTALPLANO DE GESTÃO AMBIENTALPLANO DE GESTÃO AMBIENTALPLANO DE GESTÃO AMBIENTAL    

     

MM01.01 MM01.01 MM01.01 MM01.01     
Acompanhamento 
Ambiental de Obra 

Considera-se comprovado o cumprimento da generalidade das medidas de minimização e da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes. Esta 
avaliação foi efectuada com base no número de não conformidades, detectadas entre dezembro de 2014 a junho de 2016, na sequência do acompanhamento contínuo 
das frentes de obra. 
Nesse sentido, comprova-se que foi assegurada a implementação da generalidade das MM, conforme pormenorizado e evidenciado na Ficha de Vigilância Ambiental 
disposta no Anexo III.1 e nas remanescentes Fichas Operacionais das MM instituídas e aplicaveis à fase de construção. 
 
O tratamento das não conformidades encontra-se retratado no Mapa Geral de Controlo de Ocorrências Ambientais (Anexo III.1 - no qual constam as medidas de 
correcção e acções correctivas definidas para resolução e prevenção, bem como o ponto de situação das Não Conformidades).  
As medidas, entretanto implementadas para resolução das desconformidades detectadas revelaram-se eficazes. 
 
Salienta-se que, o Plano de Gestão Ambiental do SET, encontra-se actualmente em revisão/actualização, de acordo com proposta constante na respectiva Ficha 
Operacional e será submetido à aprovação da CAA no próximo RTAA. 

     

MM01.02 MM01.02 MM01.02 MM01.02     
Acompanhamento 
Biológico (inclui 
desmatação) 

Analisado o período de reporte (dezembro de 2014 a junho de 2016) considera-se comprovado o cumprimento da globalidade das medidas de minimização e da eficácia 
das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes. Foi garantido portanto o acompanhamento biológico e demais medidas minimizadoras, especificamente: 

• Prospecção prévia e sinalização de espécies/áreas sensíveis do ponto de vista ecológico; 
• Obtenção dos requerimentos de abates/arranque de sobreiros; 
• Acompanhamento sistemático das frentes/actividades consideradas mais criticas ao nível biológico (desmatações, intervenções em linhas de água e em áreas 

com presença de flora exótica invasora) e implementação de medidas minimizadoras específicas. 
 
É apresentada na respetiva Ficha Operacional, uma proposta para eliminação da terra proveniente da decapagem da camada superficial do solo de todas as áreas 
invadidas por flora exótica invasora. 

     

MM01.03MM01.03MM01.03MM01.03    
Gestão de Efluentes 
(captação de água 
superficial e rejeição de 
água residual) 

No que se refere à captação de água superficial e rejeição de águas residuais, verifica-se que o volume mensal extraido foi sempre inferior ao volume mensal máximo 
autorizado em todos os pontos licenciados, cumprindo-se assim o disposto nos respectivos titulos de utilizaçao de domínio hidrico. 
 
No caso da avaliação qualitativa da rejeição de água residual constata-se, de dezembro de 2014 a junho de 2016, que a generalidade dos parâmetros cumprem os 
valores legais definidos na licença e os definidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, com excepção das desconformidades registadas na respetiva Ficha 
Operacional. Sempre que detectadas estas desconformidades, procedeu-se à abertura das correspondentes Não  Conformidades. As medidas, entretanto implementadas 
para resolução das desconformidades relativas à gestão de efluentes, revelaram-se eficazes. 

     

MM01.04MM01.04MM01.04MM01.04    
Emergência Ambiental 
(inclui Medidas 
específicas ANPC) 

No período de reporte, constata-se um adequado desempenho ambiental, dado que foi garantido na generalidade, o cumprimento das medidas de minimização e da 
eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir emergências ambientais. 
 
Os derrames constatados no período de reporte tiveram pouca expressão, pelo que foi dispensável activar o Plano de Emergência Geral (contacto com entidades 
externas), ou seja os mesmos foram imediatamente controlados, sem que os derrames tivessem alcançado o leito do rio ou águas subterrâneas. Como medida correctiva 
para o derrame identificado no 1 º trimestre de 2016, salienta-se a realização no dia 2 de março de 2016, de um Simulacro de Derrame. 

     

MM01.05MM01.05MM01.05MM01.05    
Gestão de Resíduos 

De um forma global, verificou-se a correcta gestão de resíduos no SET, com implementação dos locais e recipientes próprios para o seu armazenamento temporário tendo 
em vista a recolha selectiva e triagem dos resíduos na origem de forma a proceder a sua valorização por fluxos e fileiras. Foi igualmente assegurada a emissão e registo da 
documentação respeitante à gestão de resíduos. 
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Relativamente às operações de encaminhamento de resíduos constatou-se o seu encaminhamento para operadores licenciados, deposição em escombreira (no caso de 
rochas e solos) e acções de doação (madeira, terra vegetal e escombro) a particulares ou entidades das zonas envolventes ao SET. 
Foram efectuadas acções de reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra e de eliminação de resíduos de explosivos, em conformidade com o 
promulgado na legislação vigente. 
 
Assinala-se que no período de reporte não foram registadas Não Conformidades relativas à Gestão de Resíduos. 

 

MM02: PSPMM02: PSPMM02: PSPMM02: PSP----    PLANO SALVAGUARDA PATRIMONIALPLANO SALVAGUARDA PATRIMONIALPLANO SALVAGUARDA PATRIMONIALPLANO SALVAGUARDA PATRIMONIAL    
     
MM02.01MM02.01MM02.01MM02.01    
Acompanhamento 
arqueológico (inclui 
Desmonte/Destruição e 
Registos gráficos) 

No período em questão, o acompanhamento arqueológico decorreu tal como esperado e definido na DIA/RECAPE/PSP e legislação vigente, não havendo nada de 
relevante a destacar. De salientar apenas que entre abril de setembro de 2015 não existiu acompanhamento arqueológico uma vez que os trabalhos eram apenas de 
escavação em túnel. Entre dezembro de 2014 a junho de 2016, foram identificadas 93 ocorrências patrimoniais e 16 delas foram desconstruídas por serem diretamente 
afetadas pelo projeto. 

     
MM02.02MM02.02MM02.02MM02.02    
Prospeção arqueológica 
(inclui Registos gráficos) 

No período em questão a prospecção arqueológica decorreu tal como esperado e definido no PSP e legislação vigente, não havendo nada de relevante a destacar. 
Relativamente aos registos gráficos das ocorrências com afetação direta, foram executados 42 registos de tipo 1 e 12 registos de tipo 2. Das 54 fichas enviadas para 
aprovação pela tutela todas foram desbloqueadas. 

     
MM02.03MM02.03MM02.03MM02.03    
Relocalização de 
elementos patrimoniais e 
Projetos de integração 
paisagística    

Os projetos estão a ser elaborados para apresentação e aprovação por parte da tutela até junho de 2017, tal como Parecer da DRC-N, com data de 20/07/2016. Está 
atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão não ser as mesmas apresentadas nos anteprojetos 
entregues em RECAPE (março 2011). 

     
MM02.04MM02.04MM02.04MM02.04    
Sondagens e escavações 
arqueológicas    

Dentro do período, foram realizadas 6 sondagens de 2x2m, tal como definido pela equipa de arqueologia e devidamente validado pela DRC não tendo sido identificado 
nada de relevante a destacar. 

     
MM02.05MM02.05MM02.05MM02.05    
Estudo histórico e 
etnográfico    

Foi apresentado à tutela uma proposta para a realização do Estudo Histórico, tendo a DRC já emitido parecer com pronúncia favorável à realização do mesmo, 
necessitando, no entanto de pequenos esclarecimentos/ajustes. Atualmente a Iberdrola encontra-se em processo de negociação. Prevê-se dar início à realização do 
mesmo durante o próximo período. 

 

MM03: PM MM03: PM MM03: PM MM03: PM ----    AR, ÁGUA EAR, ÁGUA EAR, ÁGUA EAR, ÁGUA E    RUÍDORUÍDORUÍDORUÍDO    
     

MM03.01MM03.01MM03.01MM03.01    
PM-Agua superficial 

Relativamente aos resultados da campanha anual de 2015, e no que se refere à classificação do estado das massas de água, das 18 estações amostradas, nos rios 
Tâmega, Louredo, Beça e Avelâmes e Ribeiras do Ouro, da Oura e Boco, verifica-se que 2 estações registam uma classificação de “Medíocre” (Tâmega) e 3 estações 
registam uma classificação de “Mau” (Louredo, Boco e Ouro), sendo que as restantes estações têm um estado classificado como “Razoável”. 
Verifica-se ainda que o índice F-IBP, associado ao elemento biológico Fauna Piscícola, é responsável pelas classificações de “Mediocre” e “Mau” obtidas e pela maioria 
das classificações de “Razoável”. Os restantes parâmetros Biológicos, os Elementos Hidromorfológicos e o Estado Quimico apresentam, na maioria dos pontos, 
classificações de “Bom” ou “Excelente”. 
As duas estações com classificação “Mediocre” e duas das estações com classificação de “Mau” viram a sua classificação agravar-se face aos resultados da situação de 
referência. No entanto, face ao tipo de atividades desenvolvidas no ano 1, sem intervenção em linhas de água, considera-se que as alterações, ocorridas face à situação 
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de referência, resultam apenas de variações naturais das condições ambientais do meio, não se considerando assim haver qualquer impacte do projeto na qualidade das 
massas de água superficiais. 
 
Os resultados intercalares das campanhas de 2016, encontram-se ainda em tratamento, não sendo possível apresentá-los, sendo apenas analisada de forma sintética os 
dados preliminares existentes. 
Os dados intercalares obtidos nas campanhas de 2016 indicam que, de acordo com os critérios do INAG, e com base na análise possível, tendo em consideração que se 
tratam de campanhas pontuais, os elementos físico-químicos gerais, assim como as substâncias prioritárias e poluentes específicos e outras substâncias, conferem à água 
um estado de “Bom” em todas as estações monitorizadas. A única excepção prende-se com o incremento registado no parâmetro Cobre Total na Estação 22 da 
Campanha de Maio, que pontualmente classificou esta estação como “Razoável”, situação que não se registou já na campanha de Junho. 
 
No que se refere à calendarização da amostragem, uma vez que não existiu, durante o período abrangido pelas campanhas de Ano 1, qualquer intervenção em linhas de 
água, as estações previstas no contrato de concessão com frequência de monitorização mensal (estações 2, 4, 6, 12, 16 e 22) foram realizadas com uma frequência 
trimestral, de acordo com parecer da APA de 03 de Dezembro de 2014. Em Abril de 2016, face ao inicio de novas frentes de trabalho, foi decidido dar inicio à 
monitorização mensal destas estações. 
 
Assinala-se que o Plano de Monitorização que está a ser concretizado é o referido no Contrato de Concessão, pelo que o PM de Águas Superficiais aprovado em RECAPE 
deveria ser considerado formalmente como “Não válido” e substituído pelo definido no Contrato, sendo este novo plano válido para dar cumprimento aos requisitos 
exigidos na DIA para a monitorização deste descritor. 

     

MM03.02MM03.02MM03.02MM03.02    
PM-Agua subterrâneas 

Relativamente aos resultados da campanha anual de 2015, apenas foi monitorizado um ponto, SCIG-15, que corresponde a um local de controlo geotécnico, não sendo 
considerado qualquer limite legal aplicável. Na análise dos resultados obtidos no mesmo, nas 4 campanhas desenvolvidas, não foi identificada qualquer situação que se 
considere estar associada às actividades construtivas desenvolvidas. É de realçar a presença de valores relevantes de Sólidos Suspensos Totais, situação que se 
considerou associada ao arrastamento de sedimentos de uma via local e respetivo talude, via essa que não corresponde a um acesso da empreitada, sendo assim uma 
contribuição externa ao projeto. Foram também identificados valores elevados de parâmetros microbiológicos (coliformes totais, fecais e enterococos) em várias 
campanhas, sendo que, face à não existgência de qualquer descarga de águas residuais domésticas na empreitada, que pudessem ter contribuído para estes resultados, 
não se considera a existência de uma influência do projeto nestes resultados. Também as variações registadas nos parâmetro de metais se consideram estar associadas a 
potenciais fontes externas ao projeto. 
 
Os resultados intercalares das campanhas de 2016 encontram-se ainda em tratamento, não sendo possível apresentá-los, sendo apenas analisada de forma sintética os 
dados preliminares existentes. 
No que se refere às campanhas desenvolvidas em 2016, o ponto SCIG-35 foi o único a ser monitorizado nas duas campanhas de 2016 (Janeiro e Abril), sendo que os 
resultados obtidos nestas duas campanhas apontam para uma manutenção da qualidade da água, sendo de destacar apenas uma ligeira melhoria nos parâmetros 
microbiológicos, especialmente a nível de Coliformes totais e fecais, que registam valores significativamente inferiores à média de 2015. Também é de referir uma ligeira 
redução no nível piezométrico (entre 1,8 a 3,1 m) face à média de 2015. 
Os restantes pontos de monitorização foram amostrados apenas na campanha de Abril, sendo que, com excepção do Cobre Total no ponto D73, nenhum dos 
parâmetros monitorizados, em nenhum dos pontos, se encontra em desconformidade com os VMA definidos no Anexo I (classe A1) e Anexo XVI, do DL n.º 236/98, pelo 
que se considera que todos apresentam boa qualidade para os respetivos usos a que se destinam. No que se refere ao Cobre Total no ponto D73, o mesmo ultrapassou 
ligeiramente o VMA definido para a produção de águas de consumo humano (Anexo I - A1). No entanto, o valor obtido é inferior ao registado na campanha de situação 
de referência (Novembro 2010), pelo que será já caracteristico deste recurso. Relativamente ao ponto TA-228, este cumpre também os requisitos definidos para águas de 
consumo humano. 
O Ponto SCIG-36, proposto no PMRHSub, encontra-se situado sobre a plataforma que será construída e portanto será inviabilizado durante a construção do canal de 
saída de água da central. Por esse motivo, procedeu-se à sua substituição pelo SCIG-15 pelo facto de este se encontrar próximo do SCIG-36 e possuir características e 
localização similares. 
 
No que se refere ao planeamento dos trabalhos, durante o ano de 2015 e até Abril de 2016, as obras desenvolvidas restringiram-se à zona do emboquilhamento de 
Gouvães, zona de Paçô, construção do túnel e na melhoria de caminhos na envolvente ao acesso desta zona de projeto. Conforme parecer de Dezembro de 2014, da 
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APA, a monitorização dos pontos subterrâneos devia ter inicio de acordo com o avanço das atividades construtivas na sua zona de influência, pelo que a monitorização 
incidiu apenas no ponto localizado próximo a estas actividades, nomeadamente o SCIG-35. A partir de Abril de 2016, com o arranque de novas frentes de trabalho, 
passaram a ser monitorizados todos os pontos definidos. 
 
De referir que, na campanha de Abril de 2016, os pontos GO33 e Nascente de Couces não foram monitorizados. O GO33 encontrava-se inutilizado (como resultado de 
uma obra de saneamento da Câmara Municipal ) e a Nascente de Couces encontrava-se submersa pela água da ribeira onde aflui, não sendo portanto possível efetuar a 
recolha de amostra neste locais. Na próxima campanha será proposto um ponto alternativo ao GO33 e avaliada novamente a possibilidade de recolha de amostras na 
Nascente de Couces. 

     

MM03.03MM03.03MM03.03MM03.03    
PM – Qualidade do Ar 

Em concordância com o comunicado pela APA, via email, em 03 de Dezembro de 2014, em 2015 a monitorização da qualidade do ar decorreu apenas junto dos 
recetores 8 e 9, visto que atividades construtivas concentraram-se na proximidade destes recetores. Em 2016 encontra-se já agendada uma monitorização nos restantes 
pontos do plano. 
 
Durante o ano de 2015, e em função da localização das actividades construtivas realizadas, foram apenas monitorizados dois pontos de monitorização, nomeadamente 
o AR8 e o AR9.  
No ano de 2016 foi considerada a monitorização de uma campanha de situação de referênciam, em Maio e Junho, nos pontos junto dos quais não se verificava ainda a 
ocorrência de trabalhos construtivos (AR4, AR5, AR6, AR7, AR10 e AR11). Encontra-se ainda em curso uma campanha de monitorização, em fase de construção, em 
todos os pontos de monitorização previstos, a decorrer de Junho a Setembro, com uma segunda campanha prevista para Setembro e Outubro. 
Não existem ainda dados disponíveis dos trabalhos de 2016, sendo apenas realizada a análise dos resultados obtidos em 2015, junto dos pontos AR8 e AR9 (Agosto e 
Setembro 2015). 
De acordo com os resultados dessa monitorização, é possível concluir que os níveis de empoeiramento obtidos nos 2 locais monitorizados são reduzidos por 
comparação com os valores limite definidos no Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro, não tendo sido observadas fontes de poeiras significativas, sendo que da 
análise temporal dos resultados, conclui-se que o impacte na qualidade do ar, associado às obras de construção, junto dos recetores sensíveis avaliados, é pouco 
significativo. 
Verifica-se que o Limiar Superior de Avaliação (LSA) foi ultrapassado, no ponto AR8, nas medições do dia 30 de agosto de 2015, e o Limiar Inferior de Avaliação (LIA) foi 
ultrapassado a 31 de agosto de 2015, no ponto AR8, e a 21 de agosto de 2015, no ponto AR9. 
No entanto, estas ultrapassagens dos limiares de avaliação apenas se relacionam com os regimes de avaliação a implementar (combinação de medições fixas, técnicas 
de modelação ou medições indicativas), sendo que, no caso do Programa de Monitorização em questão não implicam qualquer alteração ao mesmo. 
 
Após uma análise dos dados das normais climatológicas da Estação Meteorológica de Vila Real, considera-se viável e adequado, face aos objetivos da monitorização, 
estender os periodos de amostragem de Maio a Outubro. Para esse efeito, é enviado em anexo uma nota técnica propondo esta alteração, garantindo sempre que as 
campanhas sejam realizadas quando as condições meteorológicas forem as mais adequadas no decorrer destes meses e quando as condições de obra a caracterizar 
sejam as mais representativas das condições mais prejudiciais em termos de emissão de partículas 

     

MM03.04MM03.04MM03.04MM03.04    
PM – Ambiente Sonoro 

Em concordância com o comunicado pela APA, via email, em 03 de Dezembro de 2014, a monitorização para a fase de construção, no ano 2015, incidiu apenas nos 
pontos próximos das atividades em curso, nomeadamente aquelas para as quais foi solicitada licença especial de ruído, nomeadamente junto dos trabalhos do “Túnel 
de acesso ao Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães", ou seja, os pontos R3, R12 e R13. A partir de Abril de 2016 foram iniciados trabalhos construtivos em novas 
frentes, sendo que, em função da evolução das atividades das mesmas, serão agendadas novas campanhas. 
 
Durante os anos de 2015 e 2016, foi realizada uma atualização da situação de referência do projeto, nomeadamente em Agosto 2015 (Pontos R2, R12 e R13) e Março 
2016 (R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 e R14). 
No que se refere às campanhas de atualização da situação de referência (Agosto 2015 e Março 2016), os resultados obtidos indicam que os recetores R3, R4, R5, R6, 
R9, R12, R13 e R14 apresentam valores significativamente baixos, não apresentando fontes de ruído de origem antropogénica significativas nas suas proximidade. 
No que se refere aos recetores R1, R2, R8 e R11, os mesmos são influenciados pelo trafego rodoviário na EN206, ainda que o recetor R2 apresente valores baixos, tendo 
assim menor influência. 
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Durante a fase de construção foi já emitido um relatório, correspondente à campanha de Novembro de 2015, junto dos pontos R3, R12 e R13. 
De acordo com os resultados constantes no mesmo, é possível concluir que os níveis sonoros obtidos nos 3 locais monitorizados (R3, R12 e R13), para os três períodos 
de referência, são reduzidos, registando-se o cumprimentos dos valores regulamentares definidos no RGR e na LER (60 dB(A) no período entardecer e de 55 dB(A) no 
período nocturno). 
Da análise temporal dos resultados obtidos nestes pontos, conclui-se que o impacte no ambiente sonoro, associado às obras de construção, junto dos recetores sensíveis 
avaliados, é pouco significativo. 

     

MM03.05MM03.05MM03.05MM03.05    
Seguimento de caudais 
Ecológicos e reservados 

No Contrato de Concessão foram definidos os caudais que se devem garantir a jusante das três barragens (no Alto Tâmega só quando o nível da albufeira de Daivões 
desça por baixo do NPA), assim como o caudal reservado que deve ser também libertado a jusante da barragem de Gouvães.   
Com o projeto entregue em fase RECAPE, foi fornecida documentação técnica que assegura a descarga dos caudais ecológico e reservado exigidos no contrato com os 
equipamentos que foram desenhados (diâmetros, curvas de vazão, regime de funcionamento, etc.). 
 
Durante a fase de construção não haverá obstrução do rio, uma vez que os rios serão desviados sem limitar o caudal e, portanto não há necessidade de estabelecimento 
de mecanimos de caudal ecológicos específicos. No entanto, serão garantidas as medidas de minimização e boas práticas que assegurem a não afetação dos caudais e 
da qualidade de água a jusante das obras (MM.01.PGA). 
Finalmente com a entrada em exploração, será implementado um programa de monitorização do Regime de Caudal Ecológico (RCE). 

 

MM04: PM MM04: PM MM04: PM MM04: PM ––––    FAUNA E FLORAFAUNA E FLORAFAUNA E FLORAFAUNA E FLORA    
     

MM04.01MM04.01MM04.01MM04.01    
PM-Mamíferos 

A partir de todas as atividades que formam parte do plano de monitorização de mamíferos (PM01), no ano 0 obtiveram-se 10.783 localizações de presença de 
mamíferos, estas pertencentes a 31 táxons diferentes na zona de estudo. Entre as espécies encontradas destacam-se: 5 espécies protegidas referidas no Decreto-Lei nº 
140/99 (Canis lupus, Lutra lutra, Martes martes, Mustela putorius e Genetta genetta), 1 espécie (Canis lupus) com estatuto de conservação delicado segundo o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at o., 2006) e 1 espécie introduzida invasora segundo o Decreto-Lei n.º 565/99 (Neovison vison). Estas localizações de 
presença incluem observações diretas de exemplares, deteção de vocalizações dos mesmos, indícios indiretos como pegadas, excrementos, rastos, etc. e fotografias 
recolhidas através de fotoarmadilhagem. Os dados correspondentes ao ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.02MM04.02MM04.02MM04.02    
PM-Lobo 

A partir de todas as atividades que fizeram parte do plano de monitorização do Lobo (PM02), no ano 0 obtiveram-se 427 localizações de ocorrência de mamíferos 
selvagens pertenecentes a 15 táxons diferentes na zona de estudio, a estas localizações somam-se a localização de outros indícios pertencentes a 5 espécies de 
mamíferos domésticos. Estas localizações de presença incluem observações diretas de exemplares, deteção de vocalizações, indícios indiretos como pegadas, 
excrementos, rastos, etc. e fotografias registadas através de fotoarmadilhagem. Relativamente ao lobo (Canis lupus signatus), apenas se confirmou fiávelmente a presença 
da espécie através de fotoarmadilhagem em uma única estação localizada na alcateia de Nariz do Mundo. Além disso, é possível prever a presença de lobo no entanto é 
necessário a confirmação genética de 19 excrementos localizados em transetos nas alcateias de Leiranco, Barroso, Nariz do Mundo, Minheu, Falperra y Alvão. 
Relativamente ao ano 1 de monitorização, à data de finais de junho de 2016, não se tinham ainda iniciado nenhum dos trabalhos de campo, uma vez que estavam 
apenas planificados para o verão de 2016. 

     
MM04.03MM04.03MM04.03MM04.03    
PM-Excusão de Fauna 

Ao tratar-se do ano 0 de monitorização, não se pode determinar se existem fenómenos de exclusão sobre a fauna presentes na zona de estudo. Os dados recompilados 
durante este ano marcam o ponto de referência para comparar os dados que se obtenham nos anos posteriores de monitorização 

     

MM04.04MM04.04MM04.04MM04.04    
PM-Náiades 

A partir de todas as atividades que fizeram parte do plano de monitorização dos Mexilhoes-de-rio (PM04), no ano 0 demonstra-se que os resultados obtidos estão em 
linha com os conhecimentos prévios sobre mexilhões-de-rio na área de estudo. As alterações detetadas estarão relacionadas com o aumento do esforço de amostragem e 
não com qualquer efetiva alteração. A população de Margaritifera margaritifera no rio Terva viu drasticamente reduzida o comprimento de rio na qual se encontrava 
presente, para 24% da que apresentava em 2011. Uma percentagem de 26% dos exemplares localizados encontravam-se mortos. No rio Beça, o comprimento de rio 
entre os dois exemplares mais afastados de Margaritifera margaritifera ascende a 13,5 km. Ao longe desse troço de rio marcaram-se 419 exemplares. Estes dados 
representam uma alteração substancial comparativamente ao cenário no qual foi formulado o Plano de Monitorização de mexilhões-de-rio, pelo que será necessária a 
sua modificação no que se refere ao rio Beça. A espécie invasora Corbicula fluminea foi confirmada no rio Tâmega em Curalha, cerca de 15 km a montante da zona de 
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distribuição já conhecida. Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 
     

MM04.05MM04.05MM04.05MM04.05    
PM-Ictiofauna 

A partir de todas as atividades que fizeram parte do plano de monitorização de Ictiofauna (PM05), no ano 0  capturaram-se um total de 4982 exemplares 
correspondentes a 10 espécies diferentes, sete são autóctones das zonas de atuação e 3 são espécies exóticas de caráter invasor segundo o Decreto-Lei n.º 565/99. 
Destas sete espécies autóctones, 4 están protegidas pelo Decreto-Lei nº 140/1999, de 24 de abril (Pseudochondrostoma duriense, Iberocypris alburnoides, Cobitis 
paludica e Luciobarbus bocagei) e 2 (Anguilla anguilla e Iberocypris alburnoides) com um estatuto de conservação delicado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal (Cabral et al., 2006). Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.06MM04.06MM04.06MM04.06    
PM-Répteis 

A partir de todas as atividades que formam parte do plano de monitorização (PM06) no ano 0 realizou-se na zona de estudo um total de 2340 registos, e determinou-se a 
presença de 15 espécies diferentes de répteis, 7 espécies foram localizadas durante os trabalhos de monitorização de répteis através de transectos a pé, uma espécie 
através da captura de cágados, 1 espécie localizou-se através transetos de mortalidade e 7 espécies que foram localizadas exclusivamente durante a realização de outras 
atividades e nas viagens de automóvel. Destas espécies, 5 estão protegidas pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril (Cágado-de-carapaça-estriada, Lagarto-de-água, 
Lagartixa-de-Bocage, Lagartixa-do-mato e Víbora-de-seoane) e 3 (Emys orbicularis, Vipera seoanei e Acanthodactylus erythrurus) possuem um estatuto de conservação 
delicado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006). Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.07MM04.07MM04.07MM04.07    
PM-Anfibios 

A partir de todas as atividades que fazem parte do plano de monitorização de anfíbios (PM07) no ano 0 realizou-se na zona de estudo um total de 2340 registos, 
pertencentes a 10 espécies diferentes. Através das observações complementares realizadas, somaram-se um total de 175, acrescentando mais uma espécie. Do total de 
11 espécies localizadas na área de estudo, 7 delas estão protegidas pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril (Chioglossa lusitanica e a Discoglossus galganoi 
encontram-se referidas nos anexos B-II e B-IV; o Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Epidalea calamita, Hyla molleri e Rana iberica no anexo IV; Pelophylax perezi 
no anexo V) e 2 estão incluídas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006). Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de 
tratamento. 

     

MM04.08MM04.08MM04.08MM04.08    
PM-Invertebrados 

A partir de todas as atividades que fazem parte do plano de monitorização dos invertebrados terrestres (PM08) no ano 0 realizou-se na zona de estudo um total de 38503 
contactos com invertebrados. Entre as 37 espécies de odonatos localizadas, destacam-se as 4 espécies protegidas referenciadas no Decreto-Lei nº140/99 (Coenagrion 
mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii), entre as 94 espécies de borboletas localizadas, destacam-se Euphydryas aurinia e Maculinea 
alcon, sendo a primeira delas a mais frequente na área de estudo e entre os invertebrados florestais, destacam-se as populações da lesma Geomalacus maculosus e do 
coleóptero Lucanus cervus. Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.09MM04.09MM04.09MM04.09    
PM-Toupeira 

A partir de todas as atividades que fazem parte do plano de monitorização de toupeira-de-agua (PM09) no ano 0 os resultados obtidos ao nível da ocupação, 
pressupõem a presença de toupeira-de-água (indícios confirmados quer por análises genéticas quer por presença de pelos) em todas as grandes sub-bacias do Tâmega 
(Oura, Louredo, Beça, Avelames, Terva). A presença desta espécie também foi confirmada na cabeceira do rio Terva, no entanto apenas numa das campanhas. A maior 
parte das populações apenas se circunscreve a cursos fluviais de pequeno tamanho, distribuídos ao longo de toda a área de estudo principalmente por ribeiros de 
cabeceira e pequenos afluentes diretos de grandes rios, como por exemplo o próprio Tâmega ou o rio Louredo. 

     

MM04.10MM04.10MM04.10MM04.10    
PM-Lontra 

A partir de todas as atividades que fazem parte do plano de monitorização de lontra (PM10) no ano 0, os resultados obtidos a nível da ocupação, pressupõem a presença 
de lontra em todas as grandes sub-bacias do Tâmega assim como no próprio Tâmega tanto na zona alta como na zona baixa, tanto em grandes rios como em pequenos 
afluentes diretos ou inclusivamente na confluência destes pequenos ribeiros com o próprio rio Tâmega. Entre os principais rios ocupados por lontra encontram-se o 
Louredo, o Beça, o Avelames, o Terva ou o Oura, tendo-se, no entanto, confirmado igualmente a presença desta espécie em pequenos afluentes diretos do rio Tâmega 
como a Ribeira de Jainhos, o Ribeiro do Ouro, a Corga de Bidoedo, Ribeira Caves ou a Ribeira da Ponte, entre outros. A sua presença foi ainda confirmada na cabeceira 
do rio Corgo. Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.11MM04.11MM04.11MM04.11    
PM-Avifauna 

A partir de todas as atividades que formam parte do plano de monitorização de avifauna (PM11) foram realizadas 27.925 observações ao longo da área de estudo, 
pertencentes a um total de 131 espécies distintas de aves, das quais 21 estão protegidas por o Decreto-Lei nº 140/99, todas elas referidas no anexo A-I (Ciconia ciconia, 
Elanus caeruleus, Permis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Aquila pennata, 
Falco columbarius, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lullula arborea, Anthus campestris, Sylvia undata, Lanius collurio, Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
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Emberiza hortulana) e 17 espécies com um estatuto de conservação delicado segundo o Livro Vermelho de los Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), catalogadas 
Em perigo crítico (CR) Circus cyaneus; Em perigo (EN) Aquila chrysaetos, Circus pygargus, Monticola saxatilis y Pyrrhocorax pyrrhocorax; e Vulnerável (VU) Permis 
apivorus, Milvus milvus, Accipiter gentilis, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco peregrinus, Actitis hypoleucos, Caprimulgus europeaus, Saxicola rubetra, Sylvia 
borin, Loxia curvirostra e Emberiza citrinella. Os dados correspondentes a ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.12MM04.12MM04.12MM04.12    
PM-Quirópteros 

A partir de todas as atividades que constituem o plano de monitorização de quirópteros (PM12) foi possível obter 783 registos de morcegos pertencentes a 17 espécies 
diferentes na zona de estudo, em conjunto com outros táxones identificados ao nível do género. Todas as espécies encontradas (Barbastella barbastellus, Eptesicus 
serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersi, Myotis bechsteini, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis 
cf. Nattereri, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus 
austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros e Tadarida teniotis) encontram-se protegidas pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, excepto 
Myotis escalerai e Myotis alcathoe cuja separação como espécies diferentes foi posterior ao decreto-lei referido. Adicionalmente, foram localizadas um total de 5 
espécies que apresentavam um estatuto de conservação delicado de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006). Os dados 
correspondentes ao ano 1 encontram-se em processo de tratamento. 

     

MM04.13MM04.13MM04.13MM04.13    
PM-Flora 

A partir de as atividades que formam parte do Plano de Monitorização de Flora e Hábitats (PM13), compilou-se na zona de estudo um total de 3492 registos, 
pertencentes a 216 inventários florísticos do plano. Dos 21 hábitats estudados, cinco são de interesse prioritário (4020* pt1, 5230* pt1, 6220* pt4, 91E0* pt1 e 91E0* 
pt2). Relativamente à flora, estudaram-se 9 espécies alvo com presença na zona de estudo (Arenaria querioides, Armeria humilis subsp. Odorata, Arnica montana, 
Narcissus bulbocodium, Narcissus triandrus, Ruscus aculeatus, Sedum pruinatum, Sphagnum spp. e Veronica micrantha). Os dados correspondentes ao ano 1 
encontram-se em processo de tratamento 

 

MM05: PMMM05: PMMM05: PMMM05: PM----    SOCIO ECONOMIA + COMUNICAÇÃO SOCIO ECONOMIA + COMUNICAÇÃO SOCIO ECONOMIA + COMUNICAÇÃO SOCIO ECONOMIA + COMUNICAÇÃO     
     

MM05.01MM05.01MM05.01MM05.01    
PM-Socieconomia 

No período em questão, foi executado o programa de monitorização de socioeconomia relativo ao ano de 2015 e dado início à monitorização do ano de 2016. Em 
2015 os principais incómodos identificados pelas populações residentes na proximidade da zona de obra foram o ruído de máquinas, as vibrações, as poeiras, o trânsito 
de máquinas e o impacte visual. Os resultados mostram ainda, que a informação relativa às obras de construção do SET está a ser convenientemente divulgada junto da 
população, no entanto a generalidade dos inquiridos não sabe como proceder em caso de dúvida ou reclamação, desconhecendo que existe um sistema de atendimento 
ao público em obra. Para colmatar esta situação, nas apresentações públicas feitas às população, relativas às obras a decorrerem em 2016 abordou-se esta questão de 
forma clara. No que se refere ao processo de expropriações verificou-se um baixo grau de satisfação dos inquiridos, face ao valor da indemnização e à forma como está 
a decorrer o processo expropriatório. Na recolha de dados relativos aos efeitos diretos no emprego local, à aquisição/contratação de bens e serviços no mercado local e 
aos efeitos do consumo dos trabalhadores no mercado local, propôs-se algumas alterações a introduzir nas próximas campanhas. Relativamente aos efeitos diretos no 
emprego local, constatou-se que o número de trabalhadores presentes em obra foi aumentando ao longo de 2015, em resposta às necessidade de construção do SET 
(número de postos de trabalho criados em janeiro era de 9 e em dezembro 85). Quanto à contratação de mão de obra local verificou-se uma proporção superior a 50% 
entre os meses de janeiro e julho de 2015, devido à presença de uma entidade executante da zona de Ribeira de Pena, que contratou a quase totalidade dos 
trabalhadores localmente. A contratação de bens e serviços no mercado local ainda é baixa quando comparada com o mercado não local (22% mercado local e 78% 
mercado não local). 
Em relação ao ano de 2016, já foi feito o levantamento das áreas habitadas afetadas pelas obras no primeiro semestre e parte dos inquéritos dos incómodos no terreno 
(subatividade 1), foram igualmente contatados os expropriados de 2015 para atualização da situação identificada na campanha anterior,  à data de Junho de 2016 
(subatividade 2)  e já foi iniciado o tratamento das áreas produtivas afetadas (subatividade 7).  

     

MM05.02MM05.02MM05.02MM05.02    
Plano de Comunicação 

A implementação do plano de comunicação foi iniciada durante o período em questão. As reuniões com as entidades locais, as sessões públicas de esclarecimento, as 
sessões de atendimento presencial, a linha telefónica de atendimento e o acompanhamento do processo expropriatório, têm sido ações com boa recepção por parte da 
população, estando a sua procura a ser crescente.  
Ainda durante 2016, prevemos definir a imagem de marca do projeto e arrancar com o microsite (ações de âmbito nacional) e implementar algumas ações de âmbito 
local que possam ser necessárias (outdoors, folhetos informativos, publicação de informação online e folhetos promoção de boa comunicação entre trabalhadores e 
comunidade local). 
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MM05.03MM05.03MM05.03MM05.03    
Seguimento de 
Reclamações 

Dentro do programa de monitorização de socioeconomia e do aditamento ao plano de comunicação é feito o seguimento das reclamações. Da análise dos 124 
contactos recebidos (presencial, telefone, mail) facilmente podemos verificar que a maioria (82,26%) são pedidos de informação relacionados com a afetação ou não de 
terrenos ou casas pelo SET.  
As reclamações representam neste momento, apenas 17,74% dos contactos recebidos. Os primeiros contactos recebidos são de 2012 e são também contabilizados aqui. 
Assim, são apresentados todos os contactos recebidos até junho 16. Até ao início das obras o contactos eram recebidos maioritariamente por telefone ou e-mail, no 
entanto com o início das obras nota-se uma preferência pelo atendimento presencial, realizado semanalmente. 

    
MM06: REPOSIÇÃO SSAAMM06: REPOSIÇÃO SSAAMM06: REPOSIÇÃO SSAAMM06: REPOSIÇÃO SSAA    

     

MM06.01MM06.01MM06.01MM06.01    
Estradas, acessos, 
caminhos, pontes e outras 
infraestruturas 

Os Serviços Afetados pelo avanço da obra são da responsabilidade de cada uma das empresas contratadas e está incluído no seu Caderno de Encargos.  
A reposição de linhas elétricas / comunicações é da responsabilidade das empresas concessionárias (EDP/PT) que se encarregam de realizar os projetos, licenciamentos e 
da própria execução. 
As grandes reposições serão da responsabilidade direta da Iberdrola (aquelas que estão contempladas no Plano de Ação Socioeconómico). 
A reposição dos serviços afectados avança com o cronograma de obra sem incidências. 

     

MM06.02MM06.02MM06.02MM06.02    
Eiradeira 

De acordo com o Parecer do RECAPE de fevereiro de 2012, avançar neste ponto da DIA “só será possível na sequência da decisão que vier  a ser tomada relativamente 
ao Aproveitamento de Eiradeira”. 
A IBERDROLA avança com o Projeto, dando este ponto da DIA como cumprido, até obter uma decisão por parte da APA. 

     

MM06.03MM06.03MM06.03MM06.03    
Praia Fluvial de Viduedo 

A IBERDROLA deve executar as medidas de minimização necessárias durante a construção/ exploração da barragem de Gouvães para garantir a normal utilização da 
“praia fluvial”. 
Só devem começar quando se inicie a construção da barragem de Gouvães. 

     

MM06.04MM06.04MM06.04MM06.04    
Praia Fluvial da ribeira de 
Moimenta-Cavez 

A IBERDROLA deve executar, em fase de construção, as medidas de minimização necessárias para garantir o uso da praia fluvial.  Em fase de exploração, se realizaram 
avisos com recurso a sirene, 15 minutos antes do turbinamento ou abertura de comportas, seguindo o estabelecido nas Normas de Exploração de Barragens da Iberdrola, 
e se colocaram na praia placas de aviso e explicativas. 
A praia fluvial só poderá ser afetada quando se iniciem as obras de reposição da Pista de Pesca. 

     

MM06.05MM06.05MM06.05MM06.05    
Pista de Pesca 

Em fase de construção do Aprovetaimento de Daivões, a IBERDROLA deve implementar as medidas de minimização/ boas práticas para garantir o uso da Pista de Pesca. 
E deve repor a Pista de Pesca, de acordo com os condicionantes impostos pela turbinação do AH. Daivões, para garantir a sua viabilidade nas condições atuais. 
Estas obras só começam no maio de 2019 (seguindo o cronograma actual). 

     

MM06.06MM06.06MM06.06MM06.06    
Controlo poços, nascentes 

Será efectuada uma monitorização periódica de poços e nascentes na envolvente do circuito hidráulico e de outros frentes de obra, adicional ao PM de Águas 
Subterrâneas. O começo dos trabalhos será em agosto de 2016, com reuniões nas Câmaras Municipais de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, para apresentar os 
trabalhos e solicitar a sua colaboração para a elaboração de um inventário detalhado e atualizado.  
Serão realizadas visitas ao terreno em conjunto com as Juntas de Freguesia e responsáveis da área para identificar novos pontos de amostragem e completar o inventário 
inicial proposto. Está em processo de análise e definição o conjunto de pontos a monitorizar, que será concretizado no início do mês de setembro. A primeira campanha 
de amostragem será realizada a em setembro para ter um valor de referência em época seca antes do início dos trabalhos subterrâneos do circuito hidráulico. 
Durante o ano de 2016, foi identificada uma reclamação na zona da envolvente do início do Túnel de acesso à Central de Gouvães. Em processo de análise e resolução 
(Referência: 00-00-54). 

     
MM06.07MM06.07MM06.07MM06.07    
Plano de Monitorização 

Tal e como descrito no RECAPE, deve ser dada continuidade à monitorização pelas Águas de Campilho das 3 captações actualmente em exploração (AC1(FC1), 
AC4(FC2) e AC7(FC6)). A duração desta monitorização será durante toda a fase de construção e os primeiros 2 anos da exploração, de modo a verificar se existe alguma 
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das Captações da Água de 
Campilho 

alteração das condições químicas e microbiológicas actuais. Esta proposta fundamenta-se na convicção de que não existe conectividade hidráulica entre a nascente de 
Couces e a área da concessão das Águas de Campilho e que não se evidenciou, pelo menos do ponto de vista hidrogeoquímico e microbiológico, qualquer ligação entre 
a ribeira da Oura e as captações em exploração. Adicionalmente está-se a monitorizar uma série de pontos na envolvente dentro dos programas de monitorização de 
águas superficiais (Estação 20) e subterrâneas (T20, T24, Nascente de Couces). 
Os resultados dos pontos monitorizados pela concessionária ainda não foram enviados à IBERDROLA. Caso seja detectada pela concessionária alguma alteração na 
qualidade química e microbiológica das águas, a mesma deverá ser reportada de imediato à IBERDROLA.  Das monitorizações efectuadas pela IBERDROLA não há nada 
destacável, uma vez que não há albufeira criada. 
De referir ainda que a decisão sobre o prolongamento ou alteração do actual plano de monitorização deve ser tomada com base nos resultados obtidos nas distintas 
campanhas de monitorização. 

 
 

MM07: ALTERAÇÕES DE PROJETOMM07: ALTERAÇÕES DE PROJETOMM07: ALTERAÇÕES DE PROJETOMM07: ALTERAÇÕES DE PROJETO    
     

MM07.01MM07.01MM07.01MM07.01    
Alterações de projeto 

Esta medida consiste em apresentar à CAA a avaliação ambiental das alterações de projeto que possam ter impactes ambientais associados diferentes aos avaliados em 
sede de RECAPE e/ou que se desenvolvam en zonas não avaliadas anteriormente, e propor MM associadas se for necessário. 
A IBERDROLA já apresentou 6 Modificações de Desenho na Resposta do Parecer de Junho 2015. Recebemos o Parecer da Comissão em julho de 2016. Estamos a 
realizar as modificações propostas que serão entregues, em conjunto com as novas modificações, previsivelmente antes do fim do ano. 
Não se identifica a necessidade de propor nenhuma medida de minimização diferente às já existentes no PGA. 

 

MM08: GEOLOGIAMM08: GEOLOGIAMM08: GEOLOGIAMM08: GEOLOGIA    
     
MM08.01MM08.01MM08.01MM08.01    
Estudo que avalie o 
potencial interesse mineiro 
da área de intervenção do 
Projeto 

Na sequência da reunião realizada com os responsáveis da DGEG e LNEG, em 22 de Dezembro de 2012, conclui-se que, com base nos estudos apresentados em sede 
de RECAPE, apenas existe potencial interesse mineiro nos filões aplitopegmatíticos potencialmente existentes nas áreas de ocorrência de xistos, nomeadamente na zona 
inundada pela albufeira do Alto Tâmega. 
Assim, a IBERDROLA realizará um inventário, durante a fase de desmatação e antes do enchimento da albufeira do Alto Tâmega, indicando as orientações e dimensões 
em superfície dos filões presentes na zona de inundação desta albufeira. Será realizado em articulação com a DGEG. 

     

MM08.02MM08.02MM08.02MM08.02    
Sistema de monitorização 
da microssismicidade 

Prever a adopção das medidas de âmbito geotécnico necessárias, quer a nível dos processos construtivos quer a nível de projeto. Adotar as soluções adequadas à ação 
da sismicidades natural (risco sísmico) e dos fenómenos de sismicidade induzida pelo enchimento das barragens e instalar um sistema de monitorização da 
microssismicidade. 
Os sismógrafos devem colocar-se durante a construção das barragens e começar a registar durante o primeiro enchimento de cada uma das albufeiras.  
A monitorização é da responsabilidade do LNEC, de acordo com o contemplado no “Plano de observação das barragens”. 

 

MM09: AMM09: AMM09: AMM09: ALBUFEIRASLBUFEIRASLBUFEIRASLBUFEIRAS    

     

MM09.01MM09.01MM09.01MM09.01    
Zonas sensíveis à erosão da 
zona de marnel das 
albufeiras 

Para dar resposta ao ponto da DIA (Anexo B.III. 11) foram elaborados três estudos, para cada um dos Aproveitamentos Hidroeléctricos que compõem o SET, nos quais 
foram delimitados e caracterizados os locais mais propícios à ocorrência de fenómenos erosivos nas albufeiras de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, bem como no leito e 
margens a jusante destas albufeiras. 
Os depósitos potencialmente instáveis em cada uma das albufeiras foram analisados e classificados de acordo com o respetivo nível de risco de erosão/ instabilidade. 
Só num caso em Alto Tâmega se considerou o risco grave o suficiente e é proposta a decapagem entre as cotas 300 e 315. 
Como medida de minimização para a estabilização e controlo da erosão foi também proposta a instalação, nestes locais, de muros de suporte vivo em madeira (tipo 
“Cribwall”) à cota do Nível de Pleno Armazenamento, complementada através da utilização de estacaria viva de material vegetal autóctone. As características deste tipo 
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de estrutura permitem que seja rapidamente colonizada por vegetação, aumentando a sua eficiência na fixação de taludes instáveis e margens erodidas. 
Deverão ser tentadas experiências, no sentido de avaliar a eficácia desta medida (escombreiras submersas, por exemplo). 
O inicio da desmatação das albufeiras terá lugar em fevereiro 2019 (Daivões) sendo então quando iniciem a aplicação desta medida. 

     

MM09.02MM09.02MM09.02MM09.02    
Levantamento batimétrico 

A medida consiste em fazer o levantamento batimétrico das albufeiras, antes do seu enchimento e posteriormente, de 6 em 6 anos, para avaliar a taxa de retenção de 
sedimentos na albufeira. 
Realizou-se um levantamento em 2011, em sede de RECAPE, que servirá como situação de referência. 

     
MM09.03MM09.03MM09.03MM09.03    
Plano de contenção, 
controlo e, se possível, de 
erradicação de espécies 
aquícolas exóticas 

Na fase de construção, a medida consiste em realizar limpezas e controlos de acordo com o procedimento da IBERDROLA, nas frentes de obra próximas a uma linha de 
água. Será iniciada em agosto de 2016 com as obras do desvio de rio de Daivões. 
E em fase de exploração, serão colocadas estações de lavagem e cartazes informativos, nas rampas de acesso às albufeiras, e no fim realizar um protocolo de 
manutenção com os “responsáveis” da albufeira. 

     

MM09.04MM09.04MM09.04MM09.04    
Desmatação albufeiras 

Realizar a desmatação das albufeiras, previamente ao seu enchimento, tendo em conta todas as medidas de minimização necessárias (sobre flora e fauna, património, 
instabilidades,…).  
É preciso:  
- Apresentar para aprovação à tutela o Plano de Desmatação reformulado um ano antes do inicio da desmatação; 
- Garantir o cumprimento das MM descritas no B.I.7 e no Plano de Desmatação reformulado e aprovado; 
- Garantir o acompanhamento biológico, ambiental, arqueologico/ patrimonial durante a desmatação; 
- Garantir a correta gestão dos resíduos vegetais/ madeira resultantes. 

     

MM09.05MM09.05MM09.05MM09.05    
Remoção pressões 
existentes 

Remover as pressões existentes na área a inundar pelas albufeiras, que possam afetar a qualidade da água.  
Remover aqueles elementos, existentes entre os limites de variação da albufeira (acima do NME e abaixo do NMC), que possam supor risco para as pessoas ou 
problemas de navegabilidade. 
Assegurar em qualquer caso, um correto acompanhamento ambiental e desde o ponto de vista de património das remoções. 
A primeira desmatação começa em fevereiro de 2019 (albufeiras de Daivões, Gouvães) que é o início do acompanhamento ambiental/ arqueológico, e quando se irá 
realizar a remoção das pressões. 

     

MM09.06MM09.06MM09.06MM09.06    
Enchimento: vigilância e 
seguimento de fauna e 
ilhas 

Simulação gráfica do enchimento das albufeiras no sentido de identificar ilhas temporárias ou definitivas que possam servir de local de refúgio da fauna e definição das 
medidas que evitem a morte dos animais. De acordo com o estudo apresentado em fase de RECAPE, só existe uma ilha dentro da albufeira de Daivões.  
É preciso: 
- Assegurar o acompanhamento biológico adequado durante o enchimento.  
- Trasladar ninhos e aquelas espécies que não consigam sair sozinhas, como por exemplo anfíbios. 

     
MM09.07MM09.07MM09.07MM09.07    
Enchimento: estudos 
biológicos prévios de flora 
e fauna 

Os relatórios devem apresentar-se previamente ao enchimento das albufeiras, que só dará início em outubro 2020. 
Alguns dos estudos prévios a estes relatórios (trabalho de campo), já foram efectuados em sede de RECAPE. Devem ser revistos conforme os resultados os PM 
correspondentes, para avaliar se as conclusões mantêm-se corretas.    

 

MM10: PAISAGEMMM10: PAISAGEMMM10: PAISAGEMMM10: PAISAGEM    
     
MM10.01MM10.01MM10.01MM10.01    
Plano de Integração 
Paisagística da Obra 

Durante esta fase de construção de acessos e acondicionamento de estaleiros e escombreiras, foram efetuadas as seguintes atividades de integração paisagística nos 
frentes de obra: retirada da camada vegetal e a sua manutenção, colocação de painéis informativos nas obras nos principais estaleiros (16a, 31b, Posto de Corte) e 
manutenção da vegetação da envolvente das áreas de trabalho de forma a reduzir o impacte visual.  
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Em geral, nos taludes e nas zonas onde aparece rocha saudável não se realiza nenhum tratamento devido à dificuldade de prosperar a vegetação, nas zonas de rocha 
alterada ou com solo serão realizados tratamentos. Com o avançar da obra e nas zonas de maior impacte visual, serão instalados “painéis visuais”. 

     

MM10.02MM10.02MM10.02MM10.02    
Plano de Integração e 
Recuperação Paisagística 
Final 

A sequência de execução de actividades do PIRP será paralela ao cronograma de execução dos trabalhos. No entanto, e de uma forma geral, a execução da recuperação 
paisagística definitiva, será iniciada preferentemente na fase final do projeto, com o intuito de uniformizar todas as atuações a serem desenvolvidas e de não interferirem 
com os trabalhos da obra. Assim, a recuperação de estaleiros, escombreiras ou acessos será iniciada à medida que estes sejam encerrados ou considerados “sem 
utilização” para o resto da obra e que tenham sido desocupados pelos empreiteiros.  
O documento PIRP definitivo, adaptado a essa realidade será revisto e enviado à CA para o seu conhecimento e possíveis comentários com antecedência à execução das 
atividades.  
 
Adicionalmente, e no âmbito do plano de ação (PA) que está a ser negociado com as Câmaras Municipais, algumas intervenções propostas no PIRP (p.ex. parque de 
lazer) poderão ser eventualmente utilizadas para outros usos a acordar entre as partes, ou ainda necessitar de uma recuperação paisagística diferente da inicialmente 
incluída no PIRP. Nesta fase só estão a ser executadas as atuações definidas para a fase de obra que podem ser consultadas na Ficha Operacional MM.10.01. 
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4.24.24.24.2 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO     

4.2.14.2.14.2.14.2.1 MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOSDOS SISTEMAS ECOLÓGICOSDOS SISTEMAS ECOLÓGICOSDOS SISTEMAS ECOLÓGICOS    (MC)(MC)(MC)(MC)    

As medidas de Compensação de Sistemas Ecológicos foram organizadas num documento autónomo, designado por 
“Programa de Compensação dos Sistemas Ecológicos da Bacia do Rio Tâmega e do SIC Alvão / Marão”, datado de 
Junho de 2015. Este documento integra os diferentes pontos da DIA que contêm actuações na área de compensação de 
sistemas ecológicos, nomeadamente os itens 13 e 14 de Recursos Hídricos (III), 4 e 5 de Sistemas Ecológicos (IV) e o 
capítulo relativo às medidas de compensação (pág.24 da DIA). 

O documento está estruturado em 9 (nove) medidas compensatórias (linhas de atuação prioritária, denominadas Nível 
I), das quais 5 (cinco) são focadas em melhorar e restaurar as condições naturais dos cursos fluviais, 3 (três) com 
medidas específicas para espécies de interesse e 1 (uma) última focada num corredor biológico. 

As mesmas assumem uma estruturação semelhante ao considerado para as medidas de minimização, tendo sido 
definidos 4 níveis de organização da informação, segundo retratado na tabela 10. 

Tabela 10: Estrutura das Medidas de Compensação de Sistemas Ecológicos 

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL    ÂMBITOÂMBITOÂMBITOÂMBITO    USOUSOUSOUSO    SEGUIMENTOSEGUIMENTOSEGUIMENTOSEGUIMENTO    

Nivel1Nivel1Nivel1Nivel1    Compensatórias Definição das medidas compensatórias e linhas de atuação O conteúdo é fixo 

Nível2Nível2Nível2Nível2    Atividades 
Define as atuações a desenvolver em cada medida 
compensatória, aplicando as 39 medidas standard que 
correspondam nas diferentes linhas. 

Seguimento trimestral % Cumprimento, 
para dar reporte à CA 

Nivel3Nivel3Nivel3Nivel3    Atuações/ Parcelas 

Para cada atuação/Parcela serão definidas três fichas: 
Ficha A. Descrição 
Ficha B. Ficha de seguimento periódico 
Ficha C. Orçamento 

A ficha A é fixa, onde é definido o 
alcance da atuação. 
Com a Ficha B é feito o seguimento 

Nivel4Nivel4Nivel4Nivel4    Registos Fichas de vistoria ou seguimento da execução das atuações 
em cada parcela 

Incluirão registo fotográfico e anotações 
de campo 

 

Em Junho de 2016, foi recebido o Parecer da APA, relativo ao documento entregue, o qual deve ser revisto para se obter 
a sua aprovação (Anexo IV.1) . Uma vez que há questões que tem de ser esclarecidas com o ICNF, e está agendada uma 
reunião para meados de Setembro, no Anexo IV.2 é novamente entregue a lista de fichas sem a correspondente 
actualização, com as medidas de compensação de nível I (designadas por MC) que foram definidas, e a sua 
correspondência com as exigências da DIA, assim como a interligação de uma medida com a outra. 

 

Tabela 11: Lista das Medidas de Compensação de Sistemas Ecológicos 

MC  NIVEL 1MC  NIVEL 1MC  NIVEL 1MC  NIVEL 1    DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    CAPÍTULOS DA DIA ACAPÍTULOS DA DIA ACAPÍTULOS DA DIA ACAPÍTULOS DA DIA ABORDADOSBORDADOSBORDADOSBORDADOS    
INTEGRAÇÃO COM INTEGRAÇÃO COM INTEGRAÇÃO COM INTEGRAÇÃO COM 

OUTRAS MCSOUTRAS MCSOUTRAS MCSOUTRAS MCS    
FICHA FICHA FICHA FICHA 

OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL    

MC01MC01MC01MC01    Curso fluvial Beça 
IV.5, MCs 3,4,7 (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) 

MC02, MC08, MC09 Anexo IV.01 

MC02MC02MC02MC02    Curso fluvial Tâmega 
IV.5, MCs 2,3,4,8 (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) MC06, MC08, MC09 Anexo IV.01 

MC03MC03MC03MC03    Curso fluvial Avelames IV.4, IV.5, III.13, MCs 3,4 (ponto 4.3.4 
Parecer 2011,pág.166, 169) 

MC02 Anexo IV.01 

MC04MC04MC04MC04    Curso fluvial Louredo 
IV.4, IV.5,III.14, MCs 2,3,4(ponto 4.3.4 
Parecer 2011,pág.166, 169) 

MC02, MC06, MC08, 
MC09 

Anexo IV.01 

MC05MC05MC05MC05    Curso fluvial Poio 
IV.4, IV.5,MCs 3,4  (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) MC04 Anexo IV.01 

MC06MC06MC06MC06    
Conservação de 
populações de 
Quirópteros 

IV.4, IV.5,MCs 1 (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) 

MC01, MC02, MC04, 
MC09 

Anexo IV.01 

MC07MC07MC07MC07    
Conservação da 
Maculinea alcon 

IV.4,  MCs 5 (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) MC05 Anexo IV.01 

MC08MC08MC08MC08    Sobreiros 
IV.5,  MCs 6 (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) 

MC02, MC09 Anexo IV.01 

MC09MC09MC09MC09    
Criação Corredor 
biológico 

IV.4, IV.5, MCs 3 (ponto 4.3.4 Parecer 
2011,pág.166, 169) MC02, MC04, MC08 Anexo IV.01 
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Para a implementação das medidas propostas, a IBERDROLA está a trabalhar na melhor forma de gerir os recursos e os 
terrenos. Em particular, tem estado em contacto com a Divisão Florestal do ICNF, para articular a localização de 
parcelas para plantações (p.ex. de sobreiros) e se pretende aproveitar também outras áreas disponibilizadas pelos 
baldios para outro tipo de plantações ou acções. O intuito é aproveitar a sinergia entre as necessidades de diversificação 
de actuações, planos estratégicos de gestão do ICNF com as da IBERDROLA. 

Da mesma forma a IBERDROLA tem contatado com as Câmaras Municipais de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar e 
Boticas, para o estabelecimento de protocolos no âmbito da execução das medidas compensatórias. Estes protocolos 
estão ainda a ser revistos e serão assinados no último trimestre do ano. O conteúdo dos mesmos está focado, entre 
outros, nos seguintes pontos: 

• Produção de plantas e espécies arbóreas; 
• Recolha de propágulos; 
• Trabalhos de silvicultura; 
• Plantação de árvores e a sua manutenção. 

As metas e os produtos verificáveis esperados com cada medida estão integradas nas fichas de nível 1, apresentadas no 
Programa de Compensação dos Sistemas Ecológicos da Bacia do Rio Tâmega e do Sic Alvão / Marão, acima referido. 

Uma vez que o conjunto de medidas de compensação, não foram aprovadas no seu conjunto e só foi recebido em 
Junho de 2016 o parecer ao documento entregue em Junho de 2015, o seguimento do grau de cumprimento das 
medidas compensação será efectuado na seguinte entrega do RTAA. 

 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE PATRIMÓNIOMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE PATRIMÓNIOMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE PATRIMÓNIOMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE PATRIMÓNIO    (MP)(MP)(MP)(MP)    

A DIA do SET incluia duas medidas compensatórias para a parte de património, nomeadamente a execução de um 
projeto relativo à limpeza, consolidação da câmara, sinalização de acessos e aplicação de painel explicativo da mamoa 
de Alto Catorino (OP 87) e a execução de um projeto de valorização do complexo mineiro de Tres Minas. 

Relativamente à mamoa de Alto Catorino, a IBERDROLA entregou em junho de 2015, o solicitado pela CA no seu 
parecer de março de 2011.  Em resposta ao apresentado, a CA no seu parecer de junho de 2016 considera que o pré-
projeto merecia aprovação e que o projeto de execução deveria ser entregue apenas aquando do pedido de autorização 
dos trabalhos arqueológicos. Prevê-se a realização destes trabalhos antes do enchimento das albufeiras, durante a 
desmatação (Desmatação Gouvães: entre fevereiro 2019 e junho de 2020).  

Em relação ao projeto de valorização do complexo mineiro de Três Minas, o mesmo está incluído no Plano de Ação 
Socioeconómico que coexiste entre a IBERDROLA e os Municípios afetados, existindo um acordo de princípios entre a 
APA, a DRC-N e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar que estabelece as ações, os valores e os prazos de 
execução. A IBERDROLA concorda com o acordo de princípios assinado, estando neste momento a ser finalizado um 
protocolo de financiamento onde são estabelecidos os termos e condições aplicáveis à execução desta medida de 
compensação e que será assinado por todas as entidades intervenientes neste processo. 

 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SOCIOECONÓMICAMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SOCIOECONÓMICAMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SOCIOECONÓMICAMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SOCIOECONÓMICA    (PA)(PA)(PA)(PA)    

O Plano de Ação de Compensação Socioeconómica (PA) foi aprovado a 30 setembro 2015, em sede de avaliação 
ambiental do RECAPE, depois de várias reuniões bilaterais com as Câmaras Municipais, APA e a CCDR-N. 

É sistematizado da seguinte forma:  

1. Um enquadramento em relação ao procedimento de AIA;  
2. Antecedentes;  
3. Apresentação e caracterização das ações e a sua relação com os municípios e cronograma de execução da 

obra;  
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4. Calendarização da execução das ações e calendarização financeira das mesmas. 

Sobre as Contrapartidas são apenas incluídas as ações a executar em 2015, sendo as restantes contrapartidas definidas, 
de forma consensual e no âmbito de um processo negocial, com cada município no final de cada ano anterior (outubro) 
à sua execução. 

O calendário detalhado de execução física das medidas do PA, da responsabilidade exclusiva da IBERDROLA ou 
conjunta, foi definido e devidamente alinhado com o cronograma de obra dos Aproveitamentos Hidroelétricos. Cumpre 
realçar que existem ações cuja execução se encontra forçosamente condicionada pela evolução do cronograma de obra 
(ver Anexo VI.2). 

O ponto de situação, grau de cumprimento de cada uma destas medidas pode consultar-se na tabela do Anexo VI.1, 
onde se comprova, que de acordo com o referido cronograma, as atividades que devem començar, relativas a 
reposições de linhas elétricas/ linhas comunicações e a variante de Seirós, estão a ser executadas conforme previsto. 
Outras muitas atividades estão pendentes de definir a solução definitiva com as Câmaras Municipais e/ou DRC-N, o que 
pretende fazer-se antes de finais de 2016. 

A actividade correspondente a Três Minas, já aparece modificada, conforme acordado com a Câmara Municipal/ APA / 
DRC-N. 

  
Figura 5: Trabalhos na melhoria do acesso B30 

  

Figura 6: Trabalhos de criação do acesso C30 em Parada de Monteiros 
 

O calendário das Contrapartidas é definido por cada uma das Câmaras Municipais, dentro das alocações financeiras 
que já se encontram definidas e repartidas para cada ano (correio electrónico de 11 fevereiro de 2015). 
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Em novembro 2015- janeiro 2016, assinaram-se Protocolos com todas as Câmaras Municipais para o ano 2015, para 
definir como a IBERDROLA financia as ações definidas como Contrapartidas por cada uma das Câmaras Municipais. 

Até ao encerramento este relatório, os pagamentos realizados para o ano 2015 às Câmaras Municipais, em conceito de 
Contrapartidas são: 

Tabela 12: Pagamentos realizados no 2015 como Contrapartidas 

CÂMARAS MUNICIPAISCÂMARAS MUNICIPAISCÂMARAS MUNICIPAISCÂMARAS MUNICIPAIS    QUANTIDADE 2015QUANTIDADE 2015QUANTIDADE 2015QUANTIDADE 2015    
Boticas 209.858,21 € 
Chaves 400.000 € (concluído) 

Cabeceiras Basto Sem actividades neste ano 
Montalegre 0 € 

Ribeira de Pena 836.174 € 
Valpaços 100.000 € (concluído) 

Vila Pouca de Aguiar 1.000.000 € (concluído) 
 

Os restantes desembolsos continuam ao longo de 2016, conforme as Câmaras Municipais enviarem os comprovativos 
de pagamentos: facturas, recibos. 

Segundo os Protocolos, os documentos comprovativos das despesas devem ter um “carimbo” que aluda ao Plano de 
Ação, conforme modelo acordado no correio electrónico de 17 fevereiro 2016. 

As Câmaras Municipais devem publicitar nos meios de comunicação (jornais, páginas web) as ações que sejam 
cofinanciadas pela IBD no âmbito destes Protocolos e devem dar a conhecer às populações afetadas o seu alcance e 
conteúdo e sempre que seja possível colocar “placa alusiva ao Plano de Ação e à participação da IBERDROLA”. 

        
Figura 7: Exemplos de “placas”    
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A IBERDROLA preparou um draft para a Adenda aos Protocolos assinados com as Câmaras Municipais em 2015, que 
serve como Protocolo de financiamento das Contrapartidas para o ano 2016.  

Este draft foi enviado para as Câmaras Municipais de Boticas, Chaves, Vilapouca, Valpaços, as únicas com as ações 
definidas como Contrapartidas e validadas pela IBERDROLA. 

É preferível para validar as ações, que estas tenham início de execução em 2016. Além disso, a IBERDROLA considera 
que as ações devem estar acordadas e serem do conhecimento dos Presidentes das Juntas de Freguesia, que devem 
participar na sua eleção. 

Os Protocolos estão assinados pelas Câmaras Municipais Boticas, Chaves, Vilapouca, Valpaços, em maio/ junho 2016.  

A Câmara Municipal de Chaves já recebeu 100% do valor para 2016, correspondente à atividade “Remodelação e 
beneficiação do Estádio Engenheiro Branco Teixeira (1ª fase)”, 400.000 €. 

Tabela 13: Pagamentos realizados no 2016 como Contrapartidas 

CÂMARAS MUNICIPAISCÂMARAS MUNICIPAISCÂMARAS MUNICIPAISCÂMARAS MUNICIPAIS    QUANTIDADE 2016QUANTIDADE 2016QUANTIDADE 2016QUANTIDADE 2016    
Boticas 0 € 
Chaves 400.000 € (concluido) 

Cabeceiras Basto à espera de resposta 
Montalegre Sem Protocolo assinado 

Ribeira de Pena Sem Protocolo assinado 
Valpaços 0 € 

Vila Pouca de Aguiar 0 € 
 

No caso da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, está a aguardar-se a obtenção da aprovação da Autoridade de 
AIA, para poder proceder-se ao pagamento das ações definidas como Contrapartidas para 2016, e que substituem a 
ação contemplada inicialmente como Compensatória Conjunta, correspondente à ampliação da Pista de Pesca de 
Cavez. A IBERDROLA pretende obter esta aprovação para proceder ao pagamento antes que o novo projeto da Pista de 
Pesca (só reposição) seja apresentado e aprovado pela Autoridade de AIA. 
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5555 RECLAMAÇÕES RECLAMAÇÕES RECLAMAÇÕES RECLAMAÇÕES OU CONTROVÉRSIAS OU CONTROVÉRSIAS OU CONTROVÉRSIAS OU CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS COM O PROJETORELACIONADAS COM O PROJETORELACIONADAS COM O PROJETORELACIONADAS COM O PROJETO    

Dentro do programa de monitorização de socioeconomia e do aditamento ao plano de comunicação é feito o 
seguimento das reclamações. 

Com o início das obras foram disponibilizados livros de reclamações nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia que 
iriam ser afetadas pelas primeiras obras e foram ainda colocados livros em cada frente de trabalho e nos escritórios da 
IBERDROLA no Porto e em Ribeira de Pena. 

Cada livro possui codificação própria, que permite identificar o local do mesmo. A codificação pode ser consultada na 
tabela que se segue: 

Tabela 14: Codificação Livros de Reclamações 

ID1ID1ID1ID1 LOCALLOCALLOCALLOCAL ID2ID2ID2ID2 
INCINCINCINC    

(LOCAL(LOCAL(LOCAL(LOCAL----ZONAZONAZONAZONA----NUM)NUM)NUM)NUM) 
RESRESRESRESUMOUMOUMOUMO 

00000000 IBERDROLAIBERDROLAIBERDROLAIBERDROLA    00000000    00000000----00000000----NNNNNNNNNNNN    00000000----00000000----Escritórios Iberdrola R.de PenaEscritórios Iberdrola R.de PenaEscritórios Iberdrola R.de PenaEscritórios Iberdrola R.de Pena    
     01010101    00000000----01010101----NNNNNNNNNNNN    00000000----01010101----Escritórios Iberdrola PORTOEscritórios Iberdrola PORTOEscritórios Iberdrola PORTOEscritórios Iberdrola PORTO    
     02020202    00000000----02020202----NNNNNNNNNNNN    00000000----02020202----IBDIBDIBDIBD----Emboquilhamento (EST. 16A)Emboquilhamento (EST. 16A)Emboquilhamento (EST. 16A)Emboquilhamento (EST. 16A)    
  03030303    00000000----03030303----NNNNNNNNNNNN    00000000----03030303----IBDIBDIBDIBD----DaivDaivDaivDaivões (EST. 31B)ões (EST. 31B)ões (EST. 31B)ões (EST. 31B)    
  04 00-04-NNN 00-04-IBD-Daivões (M.Direita-Principal) 
  05 00-05-NNN 00-05-IBD-Daivões (M.Direita-Pista de Pesca) 
  06 00-06-NNN 00-06-IBD-Alto Tâmega-P.Monteiros(EST. 13A) 
  07 00-07-NNN 00-07-IBD-Alto Tâmega-Seirós (EST. 14A) 
  08 00-08-NNN 00-08-IBD-Barragem Gouvães (EST. 3B) 
  09 00-09-NNN 00-09-IBD-Túnel Boca Norte (EST. 26B) 
  10 00-10-NNN 00-10-IBD-Túnel Ataque Intermédio (EST. 23) 
  11 00-11-NNN 00-11-IBD-Túnel Chaminé (EST. 26A) 
  12 00-12-NNN 00-12-IBD-Forçada - Túnel Inferior (EST. 26C) 
  13 00-13-NNN 00-13-IBD-Bifurcador Superior (EST. 26F) 
  14 00-14-NNN 00-14-IBD-Poço de cabos (Est.16C) 
  15 00-15-NNN 00-15-IBD-San Salvador-Polígono Industrial 

01010101 CÂMARA MUNICIPAL RIBEIRA CÂMARA MUNICIPAL RIBEIRA CÂMARA MUNICIPAL RIBEIRA CÂMARA MUNICIPAL RIBEIRA 
DE PENADE PENADE PENADE PENA    

00000000    01010101----00000000----NNNNNNNNNNNN    01010101----00000000----CâmaraCâmaraCâmaraCâmara****    

     01010101    01010101----00001111----NNNNNNNNNNNN    01010101----01010101----Santo Aleixo/SalvadorSanto Aleixo/SalvadorSanto Aleixo/SalvadorSanto Aleixo/Salvador****    
     02020202    01010101----02020202----NNNNNNNNNNNN    01010101----02020202----Santa MarinhaSanta MarinhaSanta MarinhaSanta Marinha****    
     03 01-03-NNN 01-03-Canedo 

02020202 
CÂMARA MUNICIPAL VILA CÂMARA MUNICIPAL VILA CÂMARA MUNICIPAL VILA CÂMARA MUNICIPAL VILA 
POUCA DE AGUIARPOUCA DE AGUIARPOUCA DE AGUIARPOUCA DE AGUIAR    

00000000    02020202----00000000----NNNNNNNNNNNN    02020202----00000000----CâmaraCâmaraCâmaraCâmara****    

     01010101    02020202----01010101----NNNNNNNNNNNN    02020202----01010101----AlvãoAlvãoAlvãoAlvão****    
     02020202    02020202----02020202----NNNNNNNNNNNN    02020202----02020202----Pensalvos/Parada de MonteirosPensalvos/Parada de MonteirosPensalvos/Parada de MonteirosPensalvos/Parada de Monteiros****    
     03 02-03-NNN 02-03-Telões 
  04 02-04-NNN 02-04-Bragado 
  05 02-05-NNN 02-05-Capeludos 

03030303 CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL 
CABECEIRAS DE BASTOCABECEIRAS DE BASTOCABECEIRAS DE BASTOCABECEIRAS DE BASTO    

00000000    03030303----00000000----NNNNNNNNNNNN    03030303----00000000----CâmaraCâmaraCâmaraCâmara****    

    
    01010101    03030303----01010101----NNNNNNNNNNNN    03030303----01010101----CavezCavezCavezCavez****    

03030303  02 03-02-NNN 03-02-Gondiães/Vilar de Cunhas 

04 
CÂMARA MUNICIPAL 
BOTICAS 00 04-00-NNN 04-00-Câmara 

  01 04-01-NNN 04-01-Fiães do Tâmega 
  02 04-02-NNN 04-02-Curros 
  03 04-03-NNN 04-03-Pinho 
05 CÂMARA MUNICIPAL CHAVES 00 05-00-NNN 05-00-Câmara 
05050505  01 05-01-NNN 05-01-Arcossó 
05050505  02 05-02-NNN 05-02-Anelhe 
05050505  03 05-03-NNN 05-03-Vilarinho das Paranheiras 
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A verde estão identificados os livros neste momento em circulação. 

Os primeiros contactos recebidos (pedidos de informação) são de 2012 e são também contabilizados. Até ao início das 
obras o contactos eram recebidos maioritariamente por telefone ou e-mail, no entanto com o início das obras nota-se 
uma preferência pelo atendimento presencial, realizado semanalmente.  

Nas sessões públicas de esclarecimentos, realizadas no âmbito do plano de comunicação a IBERDROLA aproveitou 
para sensibilizar as pessoas para a existência dos telefones de contacto, bem como do dia de atendimento presencial.  
Atualmente, o projeto dispõe dos seguintes meios para recepção de pedidos de informação e reclamações: 

• De segunda a sexta, pelo telefone 220 027 905 ou 259 493 065, das 9h às 13h e das 15h às 18h 
• Às quintas-feiras, entre as 10h e as 13h, nos escritórios da Iberdrola em Ribeira de Pena. 
• Através dos livros de sugestões/reclamações nas Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, frentes de obra e 

escritórios da Iberdrola. 

Da análise dos 124 contactos recebidos até ao momento (presencial, telefone, mail), verifica-se que a maioria (82,26%) 
são pedidos de informação relacionados com a afetação ou não de terrenos ou casas pelo SET.  

As reclamações representam neste momento apenas 17,74% dos contactos recebidos.  

Na tabela seguinte podem ser consultadas as 22 reclamações recebidas até ao momento. Como pode ser verificado na 
tabela 14, atualmente estão 6 reclamações fechadas (assinaladas a cor) e 16 em processo. Destas 16 em processo 
(abertas), 7 encontram-se já em processo de encerramento, faltando apenas o contacto com o reclamante para serem 
dadas como fechadas.  

O tratamento/acções das reclamações (incluindo pedidos de informação) podem ser consultados no Anexo III.5.3 
(MM05.03 – Seguimento de Reclamações). 

Tabela 15: Resumo das Reclamações 

REFERÊNCIAREFERÊNCIAREFERÊNCIAREFERÊNCIA 
AUTOR AUTOR AUTOR AUTOR 

CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA 
DATA DATA DATA DATA 

CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA RECLAMAÇÃORECLAMAÇÃORECLAMAÇÃORECLAMAÇÃO 

00000000----00000000----0008000800080008 
Encarnação 
Catarino, 
Adelmo 

01/09/2015 

Vive no estrangeiro e diz que lhe instalaram um marco geodésico numa parcela 
sua sem autorização. O marco foi instalado à 6 anos. Para além disso, cortaram 
recentemente 3 pinheiros pequenos na sua propriedade, também sem 
autorização. 

00000000----00000000----0009000900090009 Silva Fernandes, 
José 

01/09/2015 Senhor vive abaixo da escola em Viela. Informou que a PT lhe colocou um 
poste na sua parcela sem o consultar. 

00000000----00000000----0010001000100010 Rodrigues Dias, 
António 

01/09/2015 

A RODIO, empresa responsável pelas sondagens em Alto Tâmega há 6 anos, 
acordou com um proprietário deitar abaixo o muro do seu terrenos para passar 
com as máquinas. No entanto no fim dos trabalhos não fez a reposição do 
muro. 

00000000----00000000----0014001400140014 Carvalho, José 
Dias 

02/11/2015 O proprietário refere que o muro começou a ceder com as explosões do túnel. 
Pretende que um técnico se desloque ao local para analisar a situação. 

00000000----00000000----0018001800180018 José Augusto 03/02/2016 
Proprietário de terrenos adjacentes às áreas onde estão a decorrer trabalhos da 
SOCORPENA em Fonte de Mouro, queixa-se que ficou sem acesso aos terrenos 
dele devido a um deslizamento de terras e lamas. 

00000000----00000000----0029002900290029 
Silva, Luis José 
da 

16/03/2016 
Possui uma casa em frente ao túnel e quando ocorrem pegas de fogo os vidros 
abanam. Se começar a rachar o que vai fazer a Iberdrola. (A casa é afectada). 

00000000----00000000----0034003400340034 
Agripino, 
António da Silva 

01/04/2016 

O sr. possui um terreno que foi comprado pela IBD e refere que foram 
colocadas estacas fora da zona acordada e estão a fazer trabalhos fora da área 
vendida. Pretende saber mais informações uma vez que pretende cultivar na 
parte da parcela com que ficou. 

00000000----00000000----0038003800380038 
Gonçalves, 
Armindo 07/04/2016 

Possui um terreno entre os acessos B9 e B10 e com a execução dos acessos 
ficou sem aceder ao seu terreno por terem baixado o caminho. Pretende que 
seja feita uma rampa de acesso. 

00000000----00000000----0000000043434343 
Almeida, José 
Joaquim 
Machado 

22/04/2016 
Com as obras do túnel e a passagem dos camiões o portão da sua propriedade 
já não fecha. Possui ainda as escadas com fissuras e no interior da casa os 
azulejos estão rachados. Solicita que a IBD passe para verificar os danos. 

00000000----00000000----0045004500450045 
Oliveira, 
Manuel Dias 02/05/2016 

Possui terreno denominado "Souto Cima da Veiga" que foi expropriado em 
parte. Refere que estamos a ocupar a totalidade do mesmo. Refere ainda que a 
casa está com fissuras e pretende que passem a verificar a situação. 

00000000----00000000----0050005000500050 
Pires, Francisco 
Gonçalves 18/05/2016 

Possui um rebanho de cabras e com os acessos B9 e B10 não consegue passar 
com os animais. Pretende que seja reduzida a altura do acesso para conseguir 
passar com os animais. 

00000000----00000000----0051005100510051 
Cruz, Artur de 
Sousa 07/06/2016 

O Sr. José Gonçalves da Cruz (pai do reclamante) vendeu parte de um terreno à 
Iberdrola. Permaneceu com cerca de 1ha mas com a venda deixou de ter 
acesso ao restante terreno. Pretende ser informado a este respeito. 
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00000000----00000000----0000000052525252 Almeida, Eva 16/06/2016 

A Sra já apresentou uma reclamação na Câmara Municipal por causa do pó, 
dos buracos do acesso e das grelhas de canal de rega danificadas (pedido de 
informação nº 01-00-0005). Possui habitação ao lado do estaleiro da 
SOCORPENA (Fonte de Mouro). Esta semana verificou que o tanque que possui 
para rega se encontra com fissuras eventualmente provocadas pelo excessivo 
tráfego de camiões. 

00000000----00000000----0054005400540054 
Carvalho, José 
Dias 27/06/2016 

O Sr. José Dias reclama que não tem água em 3 minas situadas no seu terreno. 
Reclama igualmente que não trataram de arranjar o muro afetado pelas pegas 
de fogo. Apenas colocaram sismógrafo na altura das pegas, mas não arranjaram 
o muro (reclamação Ref. 00 

00000000----00000000----0056005600560056 Meireles, Glória 
Gonçalves Pires 

28/06/2016 A sra é proprietária de uma garagem e casa que por causa das pegas de fogo 
estão com fissuras e um tanque de água também afetado. 

00000000----01010101----0040004000400040 
Ferreira, Ana 
Cristina Costa 

25/11/2015 

O pai possui uma casa que irá ser expropriada. Não aceitaram a proposta feita 
porque o valor de expropriação não é suficiente para construir nova casa 
semelhante à atual. Informa que efetuou uma reclamação junto da 
LANDFOUND (empresa responsável pelo processo expropriatório). 
(Relacionada com a reclamação 00-01-0046 e 01-02-0002) 

00000000----01010101----0041004100410041 Delgado, 
António 

30/10/2015 
Proprietário de vários terrenos na zona de Daivões, reclama por vários danos 
causados durante a realização dos trabalhos de prospecção geológica (2010) 
(ocupação terreno, destruição, inacessibilidade, afectação poços). 

00000000----01010101----0046004600460046 
Ferreira, Ana 
Cristina Costa 18/03/2016 

Informa que formalmente ainda não foi informada que a casa do pai não irá ser 
expropriada, no entanto verificou que estão a ser colocadas estacas nas partes 
laterais da casa. Pretende saber o que se passa. 
Refere também que o movimento de veículos pesados está a colocar em risco a 
habitação. (Relacionada com a reclamação 00-01-0040 e 01-02-0002) 

00000000----01010101----0047004700470047 Conceição, 
Arminda 

05/02/2016 Proprietária queixa-se que o acesso à sua propriedade tem pendente muito 
grande e não consegue usar o trator para tirar a madeira. 

01010101----00000000----0005000500050005 Almeida, Eva 19/05/2016 
Possui uma casa ao lado do estaleiro da SOCORPENA em Fonte de Mouro. 
Queixa-se da passagem dos camiões, do pó, dos buracos no acesso e nas 
grelhas do canal de rega danificadas. 

01010101----00000000----0006000600060006 Ferreira, Ana 
Cristina Costa 

19/05/2016 
Reclamação igual à 01-00-0005. 
Possui uma casa em Fonte de Mouro. Queixa-se da passagem dos camiões, do 
pó, dos buracos no acesso e nas grelhas do canal de rega danificadas. 

01010101----02020202----0000002002002002 
Ferreira, Ana 
Cristina Costa 11/09/2016 

Casa afetada e constante da 1ª fase de expropriações. 
A senhora, filha do proprietário, pede para que lhe seja construída uma casa 
próximo da zona onde vive atualmente com; sala, 4 quartos, cozinha, adega, 
wc, tanque e logradouro. (Relacionada com a reclamação 00-01-0040 e 00-01-
0046) 
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ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I ––––    ELEMENTOS DE PROJECTOELEMENTOS DE PROJECTOELEMENTOS DE PROJECTOELEMENTOS DE PROJECTO    

    

- ANEXO I.1 – CONTEÚDO MÍNIMO DO RTAA - APA 

- ANEXO I.2 – PLANTA GERAL DO PROJECTO SET 

- ANEXO I.3 – CRONOGRAMA GERAL DO PROJECTO SET (2014 – 2023) 

- ANEXO I.4 – CRONOGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÕES DO SET 
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ANEXO I.1 – CONTEÚDO MÍNIMO DO RTAA - APA 
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ANEXO I.2 – PLANTA GERAL DO PROJECTO SET 
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ANEXO I.3 – CRONOGRAMA GERAL DO PROJECTO SET (2014 – 2023) 
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ANEXO I.4 – CRONOGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÕES DO SET 
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- ANEXO II.1 – DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL SET E OFÍCIOS DA APA 
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ANEXO II.1 – DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL SET E OFÍCIOS DA 

APA 

        



 

SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO  TÂMEGA 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

SET.RTAA.2016.01.V00 

REFERÊNCIA: 
7180/2016-INFM-00097 

 

SET.RTAA.2016.01.V00 ANEXO 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

ANEXO II.2 – QUADRO RESUMO DE CUMPRIMENTOS DOS ELEMENTOS 

DA DIA 
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ANEXO III ANEXO III ANEXO III ANEXO III ––––    FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (MM)FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (MM)FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (MM)FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (MM)    

    

- ANEXO III.1 – FICHAS OPERACIONAIS MM01 – PGA 

- ANEXO III.2 – FICHAS OPERACIONAIS MM02 – PSP 

- ANEXO III.3 – FICHAS OPERACIONAIS MM03 – PM AR, ÁGUA, RUÍDO 

- ANEXO III.4 – FICHAS OPERACIONAIS MM04 – PM FAUNA E FLORA 

- ANEXO III.5 – FICHAS OPERACIONAIS MM05 – PM SOCIOECONOMIA + 

COMUNICAÇÃO 

- ANEXO III.6 – FICHAS OPERACIONAIS MM06 – REPOSIÇÃO SSAA 

- ANEXO III.7 – FICHAS OPERACIONAIS MM07 – ALTERAÇÕES DE PROJECTO 

- ANEXO III.8 – FICHAS OPERACIONAIS MM08 – GEOLOGIA 

- ANEXO III.9 – FICHAS OPERACIONAIS MM09 – ALBUFEIRAS 

- ANEXO III.10 – FICHAS OPERACIONAIS MM10 – PAISAGEM  
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ANEXO III.1 – FICHAS OPERACIONAIS MM01 – PGA 

 

MM 01.01-Acompanhamento Ambiental de Obra 

MM 01.02-Acompanhamento Biológico (inclui desmatação) 

MM 01.03-Gestão de Efluentes (captação de água superficial e rejeição de água residual) 

MM 01.04-Emergência Ambiental (inclui Medidas específicas ANPC) 

MM 01.05-Gestão de Resíduos 
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ANEXO III.2 – FICHAS OPERACIONAIS MM02 – PSP 

 

MM 02.01-Acompanhamento Arqueológico (inclui Desmonte/Destruição e Registos 
gráficos) 

MM 02.02-Prospeção Arqueológica (inclui Registos gráficos) 

MM 02.03-Relocalização de elementos patrimoniais e Projetos de integração paisagística 

MM 02.04-Sondagens e Escavações Arqueológicas 

MM 02.05-Estudo histórico e etnográfico 
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ANEXO III.3 – FICHAS OPERACIONAIS MM03 – PM AR, ÁGUA, RUÍDO 

 

MM 03.01-PM-Agua Superficial 

MM 03.02-PM-Agua Subterrâneas 

MM 03.03-PM-Qualidade do Ar 

MM 03.04-PM-Ambiente Sonoro 

MM 03.05-Seguimento de Caudais Ecológicos e Reservados 
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ANEXO III.4 – FICHAS OPERACIONAIS MM04 – PM FAUNA E FLORA 

 

MM 04.01-PM-Mamíferos 

MM 04.02-PM-Lobo 

MM 04.03-PM-Excusão de Fauna 

MM 04.04-PM-Náiades 

MM 04.05-PM-Ictiofauna 

MM 04.06-PM-Répteis 

MM 04.07-PM-Anfibios 

MM 04.08-PM-Invertebrados 

MM 04.09-PM-Toupeira 

MM 04.10-PM-Lontra 

MM 04.11-PM-Avifauna 

MM 04.12-PM-Quirópteros 

MM 04.13-PM-Flora 
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ANEXO III.5 – FICHAS OPERACIONAIS MM05 – PM SOCIOECONOMIA + 

COMUNICAÇÃO 

 

MM 05.01-PM-Socieconomia 

MM 05.02-Plano de Comunicação 

MM 05.03-Seguimento de Reclamações 
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ANEXO III.6 – FICHAS OPERACIONAIS MM06 – REPOSIÇÃO SSAA 

 

MM 06.01-Estradas, acessos, caminhos, pontes e outras infraestruturas 

MM 06.02-Eiradeira: Medidas de minimização ou compensação da potencial afectação 

MM 06.03-Praia Fluvial de Viduedo: Medidas de minimização, para as fases de 
construção, enchimento e exploração 

MM 06.04-Praia Fluvial da ribeira de Moimenta-Cavez: Medidas de minimização, para as 
fases de construção, enchimento e exploração 

MM 06.05-Pista de Pesca 

MM 06.06-Controlo poços, nascentes: Possíveis afetações de obras subterrâneas 

MM 06.07-Plano de Monitorização das Captações da Água de Campilho 
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ANEXO III.7 – FICHAS OPERACIONAIS MM07 – ALTERAÇÕES DE 

PROJECTO 

 

MM 07.01-Alterações de Projeto 
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ANEXO III.8 – FICHAS OPERACIONAIS MM08 – GEOLOGIA 

 

MM 08.01-Estudo que avalie o potencial interesse mineiro da área de intervenção do 
Projeto 

MM 08.02-Sistema de monitorização da microssismicidade 
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ANEXO III.9 – FICHAS OPERACIONAIS MM09 – ALBUFEIRAS 

 

MM 09.01-Zonas sensíveis à erosão da zona de marnel das albufeiras : Área piloto 
segundo estudo entregue em RECAPE (mar11) + Situações de instabilidade nas margens 

MM 09.02-Levantamento batimétrico 

MM 09.03-Plano de contenção, controlo e, se possível, de erradicação de espécies 
aquícolas exóticas: medidas de acessos às albufeiras com embarcações e maquinaria 

MM 09.04-Desmatação albufeiras 

MM 09.05-Remoção pressões existentes 

MM 09.06-Enchimento: vigilância e seguimento de fauna e ilhas 

MM 09.07-Enchimento: estudos biológicos prévios de flora e fauna 
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ANEXO III.10 – FICHAS OPERACIONAIS MM10 – PAISAGEM  

 

MM 10.01-Plano de Integração Paisagística da Obra 

MM 10.02-Plano de Integração e Recuperação Paisagística Final 
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ANEXO IV ANEXO IV ANEXO IV ANEXO IV ––––    FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FICHAS OPERACIONAIS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE 

SISTEMA ECOLÓGICOS (MC)SISTEMA ECOLÓGICOS (MC)SISTEMA ECOLÓGICOS (MC)SISTEMA ECOLÓGICOS (MC)    

    

- ANEXO IV.1- PARECER CA JUNHO 2016_UM ANO APÓS LICENCIAMENTO 

- ANEXO IV.2- FICHAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS (NIVEL1) 
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ANEXO IV.1- PARECER CA JUNHO 2016 - UM ANO APÓS 

LICENCIAMENTO 
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ANEXO IV.2- FICHAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS (NIVEL1) 
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ANEXO V ANEXO V ANEXO V ANEXO V ––––    MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SÓCIOECONOMIA (PMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SÓCIOECONOMIA (PMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SÓCIOECONOMIA (PMEDIDAS DE COMPENSAÇÃO SÓCIOECONOMIA (PA)A)A)A)    

- ANEXO V.1 – PONTO DE SITUAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

SOCIOECONÓMICA (PA) 

- ANEXO V.2 – CRONOGRAMA PLANO DE AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

SOCIOECONÓMICA (PA) 
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ANEXO V.1 – PONTO DE SITUAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO SOCIOECONÓMICA (PA) 
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ANEXO V.2 – CRONOGRAMA PLANO DE AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

SOCIOECONÓMICA (PA) 

    


