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1 - AP
PRESENT
TAÇÃO
O preseente documento constittui o Resum
mo Não Técnico (RNT
T) do Estuddo de Impacte Ambienntal
(EIA) relativo aos aproveitam
mentos hidrooeléctricos (AH) de Gouvães,
G
Paadroselos, Alto
A Tâmega e
Daivõess, o designaado Sistema Electroprodutor do Tââmega (SET
T).
O EIA foi
f desenvoolvido entre Novembro de 2008 e Agosto
A
de 2009,
2
tendoo sido complementado por
p
um Aditamento, elaborado enttre Novembbro de 2009
9 e meados de
d Janeiro dde 2010. O RNT que aggora se appresenta connstitui uma versão refoormulada, que
q procuraa incorporarr os elemen
ntos mais reelevantes produzidos
p
n âmbito do
no
d Aditamennto.
O RNT é parte integrante do EIA, sendoo o seu prin
ncipal objecctivo servir de suporte à participaçção
pública.. Para o efeeito, deve apresentar
a
a principaiis conclusõees do EIA, numa lingu
as
uagem clarra e
acessíveel à generallidade do púúblico, perm
mitindo umaa ampla parrticipação nno processo de tomadaa de
decisão associado ao
a SET.
A inform
mação que aqui se aprresenta de forma
f
bastan
nte sintéticaa encontra-sse detalhadaamente desenvolvida no EIA, peelo que estee documentto deve ser consultado sempre quue se preten
nda um melhhor
esclareccimento dass questões appresentadass neste RNT
T.
O EIA encontra-see disponíveel para consulta nas Câmaras
C
Muunicipais dee Vila Pou
uca de Aguiiar,
Ribeira de Pena, Boticas,
B
Chaaves e Cabeceiras de Basto, na Coomissão de C
Coordenaçãão e DesenvvolN
no Porto,
P
bem
m como na Agência Portuguesa
P
vimentoo Regional do Norte (CCDR Norte),
do
Ambiennte (APA), em
e Lisboa.
O EIA apresenta
a
coomo princippal objectivvo a identifiicação e avaaliação dos efeitos, possitivos e negativos, que
q o presennte Projectoo poderá innduzir no am
mbiente. O ambiente é aqui conssiderado nuuma
perspectiva abranggente e transsversal conttemplando múltiplas
m
veertentes, dessde os aspectos biofísiccos
até às questões
q
soccioeconómiccas, passanddo por facto
ores tão diveersos como o Patrimón
nio ou a Paiisagem.
Dada a abrangência de temas abordados e a natureza e dimensãão do presente Projecto
o, a identifiicação e avvaliação dos efeitos (im
mpactes) am
mbientais co
onstitui um exercício dde elevada complexida
c
ade,
que connsiste na preevisão da ocorrência
o
d determinadas alteraçções (efeitoos positivos ou negativvos)
de
sobre um
ma dada verrtente ambiental.
Contudoo, para se compreender o tipo e intensidad
de das alterrações que poderão terr lugar com
m a
implanttação do Proojecto é neccessário terr um elemen
nto de base para compparação. Estte elemento de
base é representado
r
o pela situaação de refeerência, quee resulta da caracterizaação da situaação actual do
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ambientte afectado nas suas múltiplas
m
veertentes, ten
ndo especiaalmente em
m conta quee esta situaçção
tenderá a evoluir noo futuro na ausência doo Projecto.
No pressente RNT será efectuaada a apreseentação sum
mária do Prrojecto, a quue se seguirrá uma anállise
sintéticaa das suas principais
p
im
mplicações ambientais.
a

2 - EN
NTIDADE
E PROPON
NENTE DO
D PROJ
JECTO E ENTIDAD
E
DE
LIC
CENCIAD
DORA
A IBER
RDROLA GENERAC
G
IÓN, S.A.U
U. é a entid
dade proponente do ppresente Pro
ojecto sendoo a
função de entidadee licenciadoora desempeenhada pelo
o Instituto da
d Água, I.P
P. (INAG), em conform
midade coom o Deccreto-Lei n.º
n 391–A/22007, de 21
2 de Dezzembro, quue altera o Decreto-L
Lei
n.º 226––A/2007, dee 31 de Maiio.

3 - AN
NTECEDE
ENTES DO
D PROJE
ECTO
Os aprooveitamentoos hidroelécttricos de Goouvães, Pad
droselos, Allto Tâmega e Daivões fazem
f
partee de
um conj
njunto de deez aproveitaamentos previamente identificadoos no âmbitto da elabo
oração do ProP
grama Nacional
N
dee Barragenss com Elevaado Potenciial Hidroelééctrico (PNB
BEPH) e reespectiva Avvaliação Ambiental,
A
e 2007.
em
Com esste Program
ma pretendeuu-se identifficar, de enttre um lequue de 25 pootenciais ap
proveitamenntos
hidroelééctricos disttribuídos deesde a baciaa do Tejo atté ao extrem
mo norte de Portugal, quais
q
os prinncipais invvestimentoss a realizarr de formaa a obter uma
u
capaciidade installada nacion
nal superiorr a
7 000 MW
M em 20220, o que siggnifica aum
mentar em, pelo menos, 2 000 MW
W a actual po
otência instaalada.
Os aprooveitamentoos identificaados foram classificado
c
os como de grande
g
interresse do pon
nto de vistaa da
capaciddade de proddução de ennergia, da optimização
o
o dos recurssos da bacia hidrográffica em quee se
inserem
m e do potenncial para saatisfação dee outros uso
os, tendo-se consideraddo que apressentavam coondições de
d viabilidade técnica, económica,, social e am
mbiental.
O conjuunto de aprooveitamentoos hidroelécctricos agorra em avaliaação contribbui para aq
quele objecttivo
em maiss de 50%, dado
d
que aprresenta umaa potência máxima
m
totaal superior a 1 100 MW
W.
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4 - EN
NQUADRA
AMENTO
O DO PRO
OJECTO
A energgia hídrica constitui,
c
prresentementte, uma prio
oridade em Portugal, ddado que é um dos paííses
da Uniãão Europeia com maiorr dependênccia energéticca do exterior e com m
maior potenccial hídrico por
p
explorarr. A opção por
p este tipo de energia reduzirá a dependênccia energética do País, aumentanddo o
aproveittamento de um recursoo endógeno e renovávell.
Tratanddo-se de proodução hidrooeléctrica coom recurso a equipameentos reverssíveis (que permitem
p
opperações de
d bombagem), verificcar-se-á um
ma forte pro
omoção do desenvolvimento da energia
e
eóliica.
Este efeeito combinnado pode seer explicadoo do seguintte modo: a energia eóliica pode serr utilizada, em
horas dee menor connsumo (porr exemplo, durante
d
a no
oite), para bombear
b
e aarmazenar água
á
nas albbufeiras, a qual será depois
d
utilizzada, nos peeríodos de maior
m
procuura de electrricidade, nass operaçõess de
turbinam
mento.
A installação em laarga escala de
d parques eólicos, ten
ndo em vistaa alcançar oos objectivo
os de diverssificação das
d origens energéticas
e
e de redução das emisssões de CO
O2, levanta simultaneaamente probblemas técnicos imporrtantes, de que
q se destaaca a difícill previsibiliddade e fortee irregularid
dade da proddução eóliica. Esta graande variabbilidade da produção
p
eó
ólica colocaa fortes consstrangimenttos à gestãoo da
rede de transporte, uma vez quue implica a existênciaa de equipam
mentos geraadores de reeserva capazes
de, rapiddamente, pooderem entrrar ou sair de
d serviço de
d forma a complementtarem a prod
dução eólicaa.
As centtrais hidroelléctricas aprresentam caaracterísticaas de rapideez de entradda e saída de
d serviço e de
flexibiliidade de opperação quee as tornam particularm
mente adequuadas comoo complemeento da proddução eóliica, permitiindo, no casso dos equippamentos reversíveis,
r
operar com
mo acumulad
dores de ennergia eólicca.

5 - LO
OCALIZAÇ
ÇÃO DO PROJEC
CTO
As barrragens de Gouvães,
G
Paadroselos, Alto
A Tâmeg
ga e Daivõees e respecttivas albufeeiras, circuiitos
hidráuliicos de Gouuvães e Paddroselos, linnhas de tran
nsporte de energia entree as centraiis de Gouvãães,
1 e a Derivação
Padroseelos e Alto Tâmega
T
o Alvadia–V
Viduedo–G
Gouvães, inccluindo-se nesta
n
dois açudes e reespectivas allbufeiras (A
Alvadia e Viiduedo), loccalizam-se num
n
amplo território siituado no innterior cenntro da regiãão transmonntana, inseriindo-se sobrretudo no distrito
d
de V
Vila Real, mas abrangenndo
também
m o limite nascente
n
do distrito de Braga. No distrito de Vila Real abrange oss concelhos de

1

As Linhhas de Transpporte de Enerrgia, a partir do
d Posto de Corte
C
de Padrroselos e da C
Central de Daaivões até à Rede
R
Nacional de Transportte (RNT), quee pertencem ao presente Projecto e, portanto, fazem pparte do SET, serão objectoo de
um proceesso de AIA autónomo, em
m coordenaçãão com a defiinição da locaalização geoggráfica do pon
nto de conexãão à
RNT, ainnda por definirr pela REN.
32409rnt__a
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Vila Pouca de Aguuiar, Ribeiraa de Pena, Boticas
B
e Ch
haves e no distrito
d
de B
Braga abran
nge o concelho
de Cabeeceiras de Basto
B
(Figurra 1). O connjunto dos vários
v
aprovveitamentoss em análisee está inserrido
no territtório de cincco concelhoos e 26 freguuesias (Quaadro 1).
Refira-sse que o approveitamennto hidroelééctrico de Gouvães
G
esstá inserido no Sítio de
d Importânncia
Comuniitária Alvãoo/Marão (PT
TCON00033). A Área Protegida
P
m próxim
mais
ma é o Parq
que Natural do
Alvão, a cerca de 7,6
7 km da allbufeira de Gouvães
G
(F
Figura 2).

32409rnt__a

4
4/40

Aproveitameentos Hidroeléctrricos de Gouvães, Padroselos, Altoo Tâmega e Daiv
vões
Estudo de Im
mpacte Ambientaal - Aditamento
Resumo Nãoo Técnico

INSERIIR FIGURA
A1
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INSERIIR FIGURA
A2
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QUADR
RO 1
Inserrção dos proojectos no âmbito
â
da divisão admiinistrativa ddo território
PROJECTO
OS

DISTRITO

CON
NCELHO

FREGUESIIA
Gouvães dda Serra
Lixa do A
Alvão

Vila Pouca de Aguiar
Aproveeitamento Hiidroeléctrico
V Real
Vila
de Gouuvães

Santa Marrta da Montanha
Soutelo dee Aguiar
Telões
Santa Marrinha

Ribeira de Pena
P
Alvadia
Canedo
Ribeira de Pena
P
V Real
Aproveeitamento Hiidroeléctrico Vila
de Paddroselos

Santa Marrinha
Santo Aleiixo de Além Tâmega
T
Dornelas

Boticas
Covas do B
Barroso
B
Braga

Cabeceiras de Basto

Gondiães

Ribeira de Pena
P

Canedo
Parada de Monteiros

Vila Pouca de Aguiar

Pensalvos
Bragado
Capeludoss
Fiães do T
Tâmega

Aproveeitamento Hiidroeléctrico
V Real
Vila
do Altoo Tâmega

Boticas

Curros
Pinho
Arcossó
Vidago

Chaves

Vilarinho das Paranheirras
Vilela do T
Tâmega
Anelhe
Canedo

V Real
Vila

Ribeira de Pena
P

Aproveeitamento Hiidroeléctrico
de Daivvões

Ribeira dee Pena (Salvad
dor)
Santa Marrinha
Santo Aleiixo de Além Tâmega
T

Vila Pouca de Aguiar
B
Braga

Cabeceiras de Basto

B
Braga

Cabeceiras de Basto

Correddor das linhas de alta tensão
V Real
Vila

Parada de Monteiros
Cavez
Vilar de C
Cunhas
Cavez
Canedo

Ribeira de Pena
P

Santa Marrinha
Santo Aleiixo de Além Tâmega
T
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6 - DE
ESCRIÇÃ
ÃO SUMÁR
ÁRIA DO PROJECT
P
TO E REG
GIME DE
E EXPLOR
RAÇÃO
Como referido, o SET
S consistee num conjuunto de quaatro aproveiitamentos hiidroeléctricos, os quaiss se
encontraam interligaados de acordo com o seguinte
s
esq
quema:

No rio Tâmega
T
estaarão situadaas as albufeeiras de Alto
o Tâmega e Daivões e,, em dois do
os seus afluentes, Beçça e Torno / Louredo, encontram-s
e
se as albufeiiras de Padrroselos e Goouvães.
Tendo em
e conta oss fortes connstrangimenntos de ordeem ambientaal identificaados na áreaa de implanntação da albufeira
a
dee Padroseloos (descoberrta de uma importante população de bivalvess com elevaado
estatutoo conservaciionista), foii necessárioo analisar um
u possível cenário altternativo dee projecto que
q
considerasse a eveentual excluusão deste aproveitam
mento hidroeléctrico doo SET. Neeste cenárioo, o
esquem
ma anterior apresentará
a
a seguinte configuração
c
o:
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GOUVÃE
ES
4 Grupos Reversíveis
R

Rio Torno
Río Beça
B

C
CENTRAL
EXTERIOR

AL
LTO TÂMEGA
2 Grupos

C
CENTRAL
SUBTERR
ÁNEA

MEGA
R IO TÂM

DAIV
VÕES
2 Gru
upos

De form
ma a asseguurar a potênncia previstaa do SET e a efectivaa melhoria dda segurançça do mercaado
electropprodutor naccional é neccessário garrantir um vaalor de potênncia reversíível de cerca de 900 MW,
M
pelo que num cenáário de não construção de Padroseelos toda estta potência estará instaalada em Goouvães. Seerá, então, necessário
n
i
instalar
um quarto grup
po de geraçção reversívvel nesta cen
ntral e aumentar a pottência dos grupos
g
de Alto
A Tâmegaa e, portanto
o, de caudall, de forma a permitir o arranque dos
d
grupos reversíveis
r
de Gouvãess pelos gruppos de geraçção do Alto Tâmega.
Neste cenário seriaa possível baixar
b
de 2331 metros paara 228 mettros a cota do Nível dee Pleno Arm
mazenamento (NPA) em Daivões, por ser menor
m
o volu
ume de bom
mbagem neccessário, o que
q implicaaria
uma meenor área alaagada e, connsequentem
mente, uma menor
m
afecttação ambieental.
O cenárrio de evenntual não coonstrução da
d barragem
m de Padroselos surgee assim com
mo a princiipal
variantee ambiental consideradda no âmbitoo dos estudos desenvollvidos. Foraam igualmeente consideerados outrros cenárioss, designadaamente difeerentes NPA
A para as albbufeiras de Gouvães e Alto Tâmeega.
Quanto à Derivação Alvadia–V
Viduedo–G
Gouvães foi também connsiderado o cenário daa sua não coonstrução, tendo em conta o factoo de estas innfra-estrutu
uras se locallizarem inteegralmente em
e Área Cllassificadaa (SIC Alvãoo / Marão, ver
v Figura 2).
2
Assim, para além da
d situação particular da barragem
m de Padroselos, foram
m analisado
os os seguinntes
cenárioss alternativoos:
• Derivação de Alvadia––Viduedo–G
Gouvães: co
onstrução versus
v
não construção
o;
• Aproveitam
mento Hidrooeléctrico de Gouvães: NPA à cotta 885 versu
us NPA à cota 890;
32409rnt__a

111/40

Aproveitameentos Hidroeléctrricos de Gouvães, Padroselos, Altoo Tâmega e Daiv
vões
Estudo de Im
mpacte Ambientaal - Aditamento
Resumo Nãoo Técnico

• Aproveitam
mento Hidrooeléctrico do Alto Tâm
mega: NPA à cota 315 vversus NPA
A à cota 3222.
Apresenntam-se no quadro seguuinte as priincipais caraacterísticas dos aproveeitamentos hidroeléctric
h
cos
em estuudo:
BARRA
AGEM / AÇUD
DE

S
SOLUÇÃO
DE PROJECTO
O

RIO

ALBUFEIRA
A
A
(ha)

Gouvãess

Enrocam
mento

Torrno / Louredo

248
8,4 (NPA 890))
176
6,9 (NPA 885))

Padrosellos

Betão doo tipo arco–gravidade

Beçça

489
9,8

Alto Tâm
mega

Betão doo tipo abóbadaa de dupla currvatura

Tâm
mega

635
5,9 (NPA 322))
468
8,4 (NPA 315))

Daivões

Betão doo tipo arco–gravidade

Tâm
mega

375
5,3 (NPA 231))
338
8,8 (NPA 228))

Alvadia

Betão dee gravidade

Poio

4,6

Viduedoo

Betão dee gravidade

Ribbeiro de Vidueedo

0,1

As centtrais hidroelléctricas de Alto Tâmeega e Daivõ
ões são de pé–de–barra
p
agem situan
ndo-se na paarte
central do
d vale, imeediatamentee a jusante das
d barragen
ns. São cenntrais de turbbinamento em
e que apennas
se proceede à produução de enerrgia eléctricca fazendo passar
p
a águua pelas turrbinas num único sentido,
de monttante para juusante.
Quanto às centrais de Gouvãees e Padroseelos, equipaadas com grrupos reversíveis, localizam-se junnto
à albufeeira de Daivvões, respecctivamente na margem
m esquerda e direita do rio Tâmega. Tratandoo-se
de aprovveitamentoss reversíveis, a tomadaa de água paara os circuiitos hidráuliicos funcion
nará como resr
tituição na situaçãoo de funcioonamento em
m bombageem, ou seja,, terá funçãão de tomad
da de água em
turbinam
mento e de restituição
r
e bombaggem.
em
Estas ceentrais reveersíveis, com
mo o nome indica, permitem inveerter o sentiido da passaagem da ággua,
actuanddo quer em modo de tuurbinamentoo, quer em modo de bombagem, sendo que neste
n
último a
água é bombeada a partir daa albufeira de Daivõess novamentte para as albufeiras de Gouvães e
Padroseelos. Uma vez
v que a boombagem pressupõe gaasto energéttico, a mesm
ma é, normaalmente, reaalizada em
m horas em que a procuura de energgia é menorr, logo os cuustos são inferiores (po
or exemplo, no
período nocturno). A água asssim bombeaada poderá depois
d
ser turbinada
t
noos períodos de maior prop
cura eneergética. Coomo se referiu anteriorrmente, quan
ndo acopladdo à exploraação da eneergia eólica,, as
centraiss de funcionnamento revversível perrmitem obteer um elevaado rendimeento global de todo o siss
tema eleectroproduttor.
O circuito hidráulicco de Padrooselos desennvolve-se in
ntegralmentte em túnel,, situação que
q se verifiica,
parcialm
mente, no circuito
c
hidrráulico de Gouvães.
G
Neste,
N
o troçço de jusannte será à su
uperfície, com
condutaa enterrada em
e vala em alguns trecchos e apoiaada à vista sobre
s
berçoss de betão noutros.
n
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A potênncia total innstalada noo SET variaa, consoantte a alternaativa que viier a ser ad
doptada, enntre
1 121 MW
M e 1 1588 MW, tenddo em contaa, como acima referidoo, que no caaso da não construção de
Padroseelos será insstalado um quarto gruupo, de 220 MW, na ceentral de G
Gouvães e in
ncrementadda a
potênciaa dos grupoos de Alto Tâmega.
T
Quanto à produçãoo total, variaa entre 1 7666 GWh/ano
o, para a altternativa quue adopta oss valores míínimos parra todas sittuações (altternativa 122), e 1 968 GWh/ano,
G
p
para
a alterrnativa inveersa (alternaativa 5). Refira-se
R
quue a produçção estimadda para todaas as alternnativas que incluem a Derivação de
Alvadiaa–Viduedo––Gouvães seerá inferior em pouco mais
m de 50 GWh/ano aaté 2028, um
ma vez que até
esta data está previisto o forneccimento de água à min
ni-hídrica localizada a jusante do açude
a
de Alvadia, nãoo podendo ser
s contabilizadas as reespectivas afluências
a
p
para
a produução hidroeléctrica gloobal
do SET.
Das várrias combinnações possííveis, entre os vários cenários
c
aprresentados, resultam 16 alternativvas,
cuja anáálise compaarada foi desenvolvidaa no EIA e cujas concclusões se aapresentam mais adiannte.
Apresennta-se, seguuidamente, o Quadro resumo das allternativas em
e análise.

ALT.

PAD
DROSELOS

DERIVAÇÃO
O
ALVADIA–
–VIDUEDO–––
GOUVÃES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
X
X
X
X
–
–
–
–
X
X
X
X

GOUVÃE
ES
(NPA)

ALTO
O
TÂMEG
GA
(NPA
A)

NCIA
POTÊN
INSTAL
LADA
(MW
W)

PRODUÇÃO
TO
OTAL
(GW
WH/ANO)

890
890
885
885
890
890
885
885
890
890
885
885
890
890
885
885

322
315
322
315
322
315
322
315
322
315
322
315
322
315
322
315

1 135
1 126
1 130
1 121
1 135
1 126
1 130
1 121

1 900
1 887
1 886
1 873
1 914
4 / 1 968*
1 901
1 / 1 956*
1 901
1 / 1 953*
1 887
7 / 1 941*
1 798
1 784
1 780
1 766
1 812
2 / 1 865*
1 798
8 / 1 853*
1 794
4 / 1 846*
1 780
0 / 1 834*

1 158
1 154
1 158
1 154

* Proodução até 2028/Produção 20229–2083
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7 - RE
EPOSIÇÃO
O DE SER
RVIÇOS E INFRA
A-ESTRUT
TURAS A
AFECTAD
DOS
Para o NPA
N
890 naa albufeira de
d Gouvãess serão repo
ostos os seguuintes serviços afectados:
• Infra-estrutturas viáriaas: Estrada municipal EM557, cujo novo ttraçado pro
oposto decoorre
paralelameente à albuffeira de Gouuvães na su
ua margem esquerda, aatravessand
do o rio Torrno
mediante uma
u
ponte a jusante da
d barragem
m de Gouvãães, para coontinuar até à sua ligaçção
com a Estraada Nacional EN206;
• Linhas elécctricas: Linnha de 60 kV
k que atraavessa a zonna denominnada Moinh
ho de Portãoo e
rede de linhhas de 30 kV
k (principaal e derivações), situaddas entre Allto da Catarrina e Gouvães
da Serra;
• Captações de abasteciimento de água:
á
Três captações
c
tiipo poço noo rio Torno e futura albbufeira de Caabouço e sistema de abbastecimentto associadoo. Tomar-see-ão as med
didas necesssárias para o funcionam
mento correccto da barraagem de Caabouço e doo seu sistem
ma de abasteecimento assoociado.
Para o NPA
N
885 naa albufeira de
d Gouvãess devem serr repostos oss seguintes serviços afeectados:
• Infra-estrutturas viárias: Estrada municipal
m
EM557
E
cujaa reposiçãoo será defin
nida da mesma
forma que para
p o NPA
A 890;
• Linhas elécctricas: Redde de linhass de 30 kV (principal e derivaçõees), situadass entre Alto da
Catarina e Gouvães daa Serra;
• Captações de abastecim
mento de ággua: As messmas identificadas paraa o NPA 89
90.
Não se identificara
i
am serviços afectados passíveis
p
de reposição para
p a albuffeira de Pad
droselos à cota
c
NPA 4550. Será anaalisada, na fase de Proojecto de Ex
xecução, a melhor form
ma de proceder à ligaçção
entre a freguesia
f
dee Gondiães e o concelhho de Boticaas.
Para o NPA
N
322 naa albufeira de
d Alto Tâm
mega devem
m ser reposttos os seguiintes serviço
os afectadoss:
• Infra-estrutturas viáriass: Estrada municipal
m
EM549,
E
paraa a qual é pproposta um
ma modificaçção
de traçado de modo a incluir umaa ponte de passagem
p
daa ribeira de Oura, a aprroximadamente 150 metrros a jusantte da actual ponte do IP
P3–A24, e Estrada
E
Naccional EN31
11, para a qual
q
é proposta a substituição da actuual ponte dee passagem
m sobre o rio Tâmega por
p outra que,
q
nesta fase, foi situada a montantee, com uma separação entre
e
as duaas de cerca de
d 150 metrros.
Porém, na fase de projjecto prevê--se uma anáálise mais deetalhada parra a solução
o proposta;
Será analissada, na fasse de Projeecto de Exeecução, a viabilidade
v
da ligação entre Veraal e
Monteiros, assim com
mo o atravesssamento na zona de Soobradelo;
32409rnt__a
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• Instalaçõess de tratameento de águuas residuais: ETAR de
d Vidago, para a quaal se propõe a
reposição na
n margem direita da riibeira de Ou
ura, a montaante da actuual ponte daa Auto-Estraada
IP3–A24 e ETAR Com
mpacta de Souto
S
Velho
o;
• Linhas elécctricas: Redde de linhass situada en
ntre Quinta do Curral e Praia do Vidago, linnha
situada na zona do Barreiro,
B
linhha que atraavessa o rioo Tâmega à altura de Sobradelo até
Coneiro e rede de linhhas que atraavessa o rio
o Tâmega entre
e
Veral e Monteiro
os, para deppois
atravessar o rio Avelam
mes até ao Vale
V do Lom
mbo Gordo;
• Captações de abasteccimento de água: Capttação de ággua para abbastecimentto público em
Souto Velhho;
• Outras infrra-estruturass: Na fase de Projecto
o de Execuçção será avvaliada a po
ossibilidade de
reposição das
d demais infra-estrutu
i
uras afectad
das.
Para o NPA
N
315 naa albufeira de
d Alto Tâm
mega devem
m ser reposttos os seguiintes serviço
os afectadoss:
• Infra-estrutturas viárias: Estrada municipal
m
EM549,
E
parra a qual é proposta a construção de
uma ponte nas proxim
midades da actual,
a
assim
m como os acessos
a
que forem neceessários.
• Será analissada, na fasse de Projeecto de Exeecução, a viabilidade
v
da ligação entre Veraal e
Monteiros, assim com
mo o atravesssamento na zona de Soobradelo;
• Instalaçõess de tratam
mento de ágguas residuaais: ETAR de Vidagoo, que se manterá
m
com
m a
mesma loccalização, procedendo
p
-se à sua protecção face
f
a situuações de inundação
i
p
por
cheias;
• Linhas elécctricas: Redde de linhass que atraveessa o rio Tâmega
T
entrre Veral e Monteiros
M
p
para
depois atraavessar o rioo Avelames até ao Valee do Lomboo Gordo;
• Outras infrra-estruturass: Na fase de Projecto
o de Execuçção será avvaliada a po
ossibilidade de
reposição das
d demais infra-estrutu
i
uras afectad
das.
Para a albufeira
a
de Daivões, devem
d
ser reepostos os seguintes serrviços afecttados:
• Infra-estrutturas viáriass: Estrada municipal
m
EM312,
E
cujaa reposição será levadaa a cabo com
ma
modificaçãão do seu traaçado, cruzaando-a com
m o rio Tâmeega em Baltteiro, já quee a albufeiraa se
estreita nessta zona. A nova pontee resultantee localiza-see a aproxim
madamente 600
6 m a moontante da actual
a
pontee de passagem da Esstrada Munnicipal EM3312; camin
nho municiipal
CM1128 quue é presenntemente utilizado para acesso à loocalidade dee Viela, e qu
ue será repoosto
mediante a execução de
d um novoo caminho que
q começaará do traçaddo modificaado da Estraada
Municipal EM312, naa margem direita
d
do Tââmega. Estee traçado paassa pelo Alto
A dos Jujaais,
para posterriormente irr descendo em
e direcção
o à localidaade de Vielaa; caminho municipal que
q
une Ruivall com a Estrrada Municiipal EM312
2, na altura de
d Senra dee Cima; e po
onte de aram
me,
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que une as localidadess de Barcass e Jujais, paara a qual se
s propõe trransferir a sua localizaçção
até à ribeirra da Fonte do Mouro, e cujas parrtes da sua estrutura,
e
quue se consid
derem tecniicamente viávveis, se movverão, sendoo o restante nova constrrução.
• Instalaçõess de tratameento de águaas residuais..
• Linhas elécctricas: Redde de linhass de 30 kV (principal e derivaçõees) situada entre
e
Covellas,
Jujais e Grranja Velha e linha de 60 kV que atravessa paragens
p
coomo Cerco, Fontes, Senra
de Baixo, Ribeira
R
de Baixo,
B
Moleedo e Caneirro;
• Outras infrra-estruturass: Na fase de Projecto
o de Execuçção será avvaliada a po
ossibilidade de
reposição das
d demais infra-estrutu
i
uras afectad
das.

8 - AS
SPECTOS
S RELEVA
ANTES DO
D AMBIE
ENTE AF
FECTADO
O E POTE
ENCIAIS
EF
FEITOS DO
D PROJE
ECTO
Em term
mos climátiicos, nos vaales mais prrofundos e encaixados
e
os contrasttes térmicoss são mais elee
vados assim
a
como a amplitudde térmica anual.
a
A occorrência dee geadas e dde nevoeiro
os é frequennte,
principaalmente noss locais de menor expposição solaar e de maior estagnaçção de massas de ar frio,
fr
com nívveis de extennsão dependdentes da morfologia
m
dos
d vales.
As prinncipais alterrações expectáveis no clima / miccroclima da região estãão na sua grande
g
maiooria
associaddas à fase de
d exploraçãão, traduzindo-se numaa ligeira reddução das am
mplitudes téérmicas locaais,
induzinddo uma maaior ameniddade do clim
ma local, esspecialmentte nos mesees de Verão
o, no aumennto
dos valoores de hum
midade do arr, devido à criação de grandes
g
massas de águua, na reduçãão da ocorrência de geadas
g
e no aumento da frequência de nevoeiiros e neblinnas, conseqquência da relação
r
entrre o
aumentoo dos valorres de humidade atmossférica e a diferença
d
téérmica entree a superfície da água e a
sua envolvente.
A influêência que ass respectivaas alteraçõess poderão ex
xercer na coomodidade das populaçções será poositiva, no que diz resspeito à reddução das am
mplitudes térmicas
t
e à redução daa ocorrência de geadass, e
negativaa no que se refere ao aumento
a
dos valores dee humidadee atmosféricca, bem com
mo da frequência de nevoeiros
n
e neblinas. Quanto
Q
às cuulturas agríícolas, considera-se quue a constru
ução das barrragens terrá uma inflluência posiitiva, na medida
m
em que
q se prevvê uma dim
minuição da ocorrência de
geadas, e apenas um
u ligeiro aumento
a
daa humidade do ar a ocorrer na proximidade dos planos de
água.
Do ponnto de vista geológico e geomorffológico, o SET localizza-se no m
maciço Hesp
périco, inserrindo-se na zona sísm
mica D, connsiderada a de menor sismicidade
s
. Na proxim
midade da área
á
de estuudo
verificaa-se a ocorrêência da fallha Penacovva–Régua–V
Verin, que apresenta,
a
ccomo indíciio de activida32409rnt__a

166/40

Aproveitameentos Hidroeléctrricos de Gouvães, Padroselos, Altoo Tâmega e Daiv
vões
Estudo de Im
mpacte Ambientaal - Aditamento
Resumo Nãoo Técnico

de, o abbundante hiidrotermalissmo que lhhe está associado, repreesentado peelas numero
osas nascenntes
hidroterrmais existeentes, bem como
c
pelas nascentes do
d grupo Viddago e do ggrupo Pedraas Salgadas.
No que respeita aoos recursos minerais
m
veerifica-se a existência
e
d diversos filões que foram
de
f
alvo, no
passadoo, de uma inntensa activiidade mineiira.
Os efeittos negativoos resultanttes da consttrução do SET
S
prendem
m-se com a alteração da morfoloogia
do terreeno decorrennte da criação dos estalleiros, das manchas
m
de empréstim
mo e de escombreiras, bem
b
como daas actividaddes de escavvação necesssária à construção das barragens, dos seus órrgãos anexoos e
dos circcuitos hidráuulicos.
Refira-sse que as áreeas a inundar pelas albbufeiras de Alto
A Tâmegga e de Padrroselos locallizam-se sobbre
algumass zonas classsificadas coomo detenddo direitos mineiros
m
conncedidos ouu requeridoss.
Quanto aos solos, verifica-se
v
q na áreaa do aproveeitamento hiidroeléctrico de Gouvãães, são abranque,
gidos soolos incluídos na RAN a norte da povoação
p
de Gouvães da
d Serra e a nordeste de
d Povoaçãoo.
São tam
mbém abranngidos solos incluídos na RAN no
n troço maais a montaante da albu
ufeira de Alto
A
Tâmegaa, junto às povoações
p
V
Vilarinho
daas Paranheirras, Anelhe e Arcossó.
No casoo da albufeiira de Daivõões são abraangidos solo
os incluídoss na RAN, ddesde a pró
ópria povoaçção
de Daivvões até à coonfluência do
d rio Tâmeega com a riibeira do Ouuro, seu afluuente da maargem direitta.
Durantee a fase de construçãoo os impactees nos solo
os relacionaam-se com oos processo
os de erosãoo e
arrastam
mento dos soolos, assim como a suaa ocupação e compactação.
As escoombreiras loocalizadas fora
f
da área a inundar, ao originarrem alteraçãão na ocupaação dos sollos,
traduzem
m-se em effeitos negatiivos relevanntes mas qu
ue podem, contudo,
c
serr minimizad
dos através da
recuperaação de toddas as áreass intervenciionadas na fase de connstrução. O enchimentto da albufeeira
implica a inutilizaçção do recurrso solo na área
á inundáável.
A área de inserçãoo do SET é essencialmente constittuída por roochas com eescassa aptiidão hidrogeológica e pobres em
m águas subterrâneas. No entanto, apesar da escassez dee recursos hídricos subtterrâneos, estas formaações desem
mpenham um
m papel im
mportante, taanto nos abaastecimento
os à populaçção
como naa agriculturra, o que se verifica pella elevada quantidade
q
d pontos dee água em redor
de
r
dos prrincipais centros urbannos.
A circulação das águas subterrrâneas é, naa maioria dos
d casos, reelativamentte superficiaal, condicionada pela espessura da
d camada de
d alteraçãoo e pela red
de de estrutuuras geológgicas existen
ntes. Os nívveis
freáticos acompanhham a topoggrafia sendoo muito sen
nsíveis às variações obbservadas naa precipitaçção.
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Nestas formações a vulnerabiilidade à pooluição é ellevada a vaariável estanndo muito dependente
d
da
geometrria das desccontinuidadees e das proofundidades de circulaçção.
Relativaamente à quualidade dass águas subtterrâneas veerifica-se quue, no gerall, são hiposssalinas do tipo
t
bicarbonnatadas sóddicas sendo consideradaas águas adeequadas parra consumoo humano.
Pela suaa localizaçãão na envolvvente mereccem referênccia as emerggências do Grupo Vidaago e, bastaante
mais affastada da área
á
de estuudo, do Gruupo de Pedrras Salgadaas. A área a alagar pella albufeira do
Alto Tââmega, no caaso do NPA
A mais elevaado, interseecta numa pequena partte, a oeste, o perímetroo de
protecçãão alargadoo das Águas de Campilhho.
O invenntário realizzado, no âm
mbito do Additamento ao
a EIA, refforça o moddelo hidrogeeológico annteriormennte referido,, ou seja, a não existência de con
ntinuidade na
n circulaçãão da água subterrânea o
que, de certo modoo, se reflectee no númeroo de nascen
ntes existenttes e identifficadas e nos caudais muim
to fracoos que todass elas exibem
m. Quanto aos usos veerificou-se que
q a maiorria dos ponttos inventarriados tem
m como utilização prinncipal o usoo na agriculltura, pecuáária e, eventtualmente, para consum
mo
humanoo em casos pontuais.
p
A afectaação de alguumas captações constittui uma situ
uação relevaante que serrá ultrapasssada atravéss da
reposiçãão dos usos actuais.
No que se refere àss águas sup
perficiais, pode
p
referirr-se que o riio Tâmega ddrena um vasto
v
territórrio,
incluinddo Espanhaa, onde se localizam importantes
i
s zonas agrrícolas e agglomerados urbanos com
populaçção significcativa, partticularmentee nas marg
gens do rio, em alguuns casos com falta de
infra-estruturas de saneamentto. De refeerir a activiidade pecuáária expresssiva e algu
umas unidaddes
industriais de diverrsos sectorees. A qualiddade da águ
ua do rio Tââmega é rellativamente degradada no
seu troçço superior – zona de Anelhe
A
/ Chhaves, a mon
ntante da fuutura barraggem do Alto
o Tâmega, sem
s
evoluçãão expressivva nos últim
mos anos. Para
P
jusantee, a qualidaade da águaa melhora sensivelmen
s
nte,
verificaando-se, já na
n zona de Ribeira de Pena – próx
ximo do loccal da futurra barragem
m de Daivõees –
– que a água apressenta melhoor qualidadee. Em todo o curso doo rio não see detectam concentraçõões
excessivvas de metaais ou de outtras substânncias nocivaas.
Dadas as
a condições actuais é expectável
e
que se venh
ham a verifi
ficar, nas duuas albufeiraas que se loocalizarão neste
n
rio, Alto
A Tâmegaa e Daivões,, problemass de qualidade da água, associadoss à presençaa de
nutrienttes (como, por
p exempllo, fósforo) que potencciam o aparrecimento dde algas, sen
ndo que a sua
s
decompposição provvoca a dimiinuição do teor
t
de oxig
génio. Este fenómeno,
f
designado eutrofização
e
o, é
um dos problemas de qualidadde da água mais
m frequeente em albuufeiras e ouutros meios de
d águas paaradas, com
mo lagos, suujeitos a um
ma carga de nutrientes elevada.
e
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Com a futura presença das albufeiras de Alto Tââmega e Daivões
D
veriificar-se-á a retenção de
nutrienttes que deixxarão de cheegar às albuufeiras localizadas a jussante, com a consequen
nte diminuiçção
da ocorrrência de eppisódios de eutrofizaçãão.
Os afluentes do rioo Tâmega onde
o
se situuarão as baarragens de Gouvães, rrio Torno / Louredo, e de
Padroseelos, rio Beçça, atravessaam zonas dee baixa ocu
upação humaana e povoaamento disp
perso, pelo que
q
estes cuursos de águua têm manttido uma booa qualidad
de. Deste moodo, seria dde esperar um
u bom estaado
de qualiidade da ággua nestas albufeiras.
a
C
Contudo,
a mistura
m
com
m a água prroveniente da
d albufeiraa de
Daivõess (com inferrior qualidaade), como resultado
r
do
o regime dee bombagem
m, poderá au
umentar a prop
babilidaade de ocorrrência de feenómenos de
d eutrofizaação. Para além
a
disso, a albufeira de Gouvãees é
pouco profunda,
p
faactor que accentuará este problemaa. No entantto, as taxas de actualizaação da maassa
de águaa das albufeiiras contribuuem para a mitigação destes
d
efeitoos.
No que se refere aos
a ecossisttemas aquáticos, a av
valiação geeral dos várrios elemen
ntos biológiccos
indica a menor quualidade ecoológica no rio Tâmegaa (geralmennte mais nootória nos trroços situaddos
mais a montante)
m
e um melhorr estado ecoológico nas bacias
b
dos rios
r Beça e Louredo.
Dos efeeitos negativvos sobre os
o ecossistem
mas aquáticcos resultanntes da preseença das baarragens e resr
pectivass albufeirass pode desttacar-se o efeito
e
de baarreira que as infra-esstruturas prrojectadas irão
exercer sobre as coomunidadess piscícolas presentes. Estes impacctes serão m
mais gravess para espéccies
migradooras e menoos importanttes para esppécies seden
ntárias.
Foi idenntificada um
ma importannte populaçção de bivallves (Margaaritifera maargaritifera
a) no rio Beeça,
na área a inundar pela
p futura albufeira
a
dee Padroseloss, sendo quee a construçção desta baarragem impplicaria a sua eliminaação. Tendoo em contaa a sua elev
vada importtância conservacionistaa, verificouu-se
que a única
ú
medidda, a ser avaaliada em sede
s
de AIA
A, que perm
mitiria a suaa salvaguarda seria a não
n
construçção da barraagem de Padroselos.
A impleementação de
d regimes eficazes de caudal eco
ológico, caudais que sãoo libertadoss com o objectivo de garantir a manutenção
m
o das comuunidades bio
ológicas a jusante das barragens, constitui uma
u
medida muito impoortante paraa redução dos
d efeitos negativos
n
orriginados pela presença destas inffraestruturras nos ecosssistemas aqquáticos. Os
O caudais ecológicos
e
d
devem
ser vverificados regularmennte,
de form
ma a assegurrar a sua eficcácia.
Outras medidas
m
im
mportantes para
p
mitigaçção dos imp
pactes sobree os ecossistemas aquááticos e ribeeirinhos coonsistem naa i) Implanttação dos esstaleiros em
m zonas aprropriadas, oou seja, sem
m interferênncia
directa e significattiva com haabitats aquátticos e ribeeirinhos; ii) Implantaçãão preferenccial de escoombreiras nas
n áreas a inundar pellas futuras albufeiras;
a
iii)
i Escolha de épocas de desmatação e de inttervenção nos leitos dos
d cursos de
d água quee coincidam
m preferenciaalmente com
m períodos de menor prep
cipitaçãão; iv) Preseervação de alguns dos elementos arbóreo-arbbustivos ribeeirinhos, em
m melhor essta32409rnt__a
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do de coonservação,, e colheita de sementees para prop
pagação das espécies dee árvores e arbustos, mais
m
relevanttes do pontto de vista conservaciionista, tend
do em vistaa, por exem
mplo, a futu
ura integraçção
ambienttal das interrvenções; vi)
v Instalaçãão de sistem
mas adequados de trannsposição paara peixes nas
n
barragenns de Alvaddia e Vidueedo, e a adoopção de um
m programaa de transpoorte activo de
d exemplaares
piscícollas de jusantte para monntante e vicee-versa nas restantes baarragens.
No casoo dos ecossistemas terrrestres, fooram caracteerizados os grupos connsiderados mais
m sensívveis
aos imppactes geraddos por estaa tipologia de projecto
o, como a flora,
f
vegettação e habitats, insecttos,
aves, réépteis e anffíbios, morccegos, e alggumas espéccies em parrticular, com
mo a lontraa, toupeira-deágua, e o lobo-ibérico.
No âmbbito do Adittamento foii desenvolviido um estu
udo complem
mentar de ccaracterizaçção da restaante
fauna de mamíferoos. Das 30 espécies
e
pottencialmentte presentess na área dee estudo foii possível coonfirmar a presença de
d 14. A maaioria das esspécies não se encontraa ameaçadaa. Entre as espécies
e
am
meaçadas coom presençça confirmadda na área de
d estudo, refere-se
r
o lobo
l
e a touupeira-de-ág
gua, com esstatutos dee Em Perigoo e Vulnerávvel, respectiivamente.
O princcipal efeito negativo
n
identificado para
p
estes grupos
g
consiiste na perdda das áreass ocupadas por
p
estes annimais e plaantas. Esta perda está relacionadaa com as acctividades dde corte de vegetação, de
ocupaçãão dessas árreas para coonstrução das
d estruturaas associadas ao Projeecto (barrag
gens, conduttas,
acessos)) e com a innundação daas áreas dass futuras alb
bufeiras.
Assim, a calendariização e plaaneamento da desmataação deveráá ter em coonsideração as áreas mais
m
sensíveiis para os diferentes
d
grrupos faunísticos, cond
dicionando//evitando neessas áreas as actividaddes
mais lessivas (corte de vegetaçção) durantee os período
os de maior vulnerabilidade das co
orrespondenntes
espéciess, tais comoo período reprodutor ouu de hibernaação.
Por outtro lado, as acções de desmataçãão devem reestringir-se às áreas abbsolutamen
nte necessárrias
para a correcta
c
exeecução das actividades de constrrução e, na albufeira, aaté ao NPA
A consideraado,
devendoo ser realizaada das cotaas mais baixxas para as mais altas e de jusantee para monttante, de moodo
a direcccionar os inndivíduos paara áreas coom habitats adequados (em áreas adjacentes)) e que sirvvam
de evenntual futura fonte
f
de reccolonizaçãoo.
As acçõões de desm
matação devvem ser feiitas no perííodo de tem
mpo mais ccurto possív
vel de modoo a
reduzir ao máximoo o período de perturbaação antropo
ogénica na área, devenndo ser evitado um dessfasamentoo temporal extenso
e
entrre as acçõess de desmatação e o enchimento da barragem.
Dada a importância ecológicaa das linhas de água, é proposta a sua recupeeração e con
nservação, em
particular nas áreas envolventtes das albuufeiras, tend
do em vistaa a minimizzação e com
mpensação dos
d
efeitos negativos gerados peelos aproveitamentos hidroeléctri
h
icos. A com
mpensação dos impacctes
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negativoos apresenta-se, neste caso, comoo particularm
mente relevvante, dada a localizaçãão de parte do
SET em
m Área Classsificada (Sítio de Impoortância Com
munitária Alvão/Marão
A
o, ver Figuraa 2).
A recupperação e conservação
c
o adequada dos habitatts nas áreass envolventtes das futu
uras albufeiiras
dever seer asseguradda através de
d medidas compensató
c
órias específicas como,, por exemp
plo, a reabiliitação / reccuperação de
d troços de linhas de água consiiderados im
mportantes, e que não vão ficar suubmersos.
Quanto ao ambien
nte sonoroo, pode refeerir-se que as áreas de
d implantaçção dos ap
proveitamenntos
hidroelééctricos se localizam em
e zonas caracterizad
c
das por baixxas densidaades populaacionais, onnde
ocorre uma
u
grandee dispersão de
d núcleos urbanos e com
c
vastas áreas de occupação agrícola, floresstal
ou de matos.
m
Os efeittos negativoos identificaados ocorrem, essenciaalmente, na fase de connstrução, estando assocciados às actividades
a
gerais de coonstrução ciivil, activid
dades nos esstaleiros, moovimentação
o de máquinnas
junto àss frentes de obra, transpporte de maateriais inerrtes entre ass pedreiras, as escombrreiras e as resr
pectivass frentes. Prrevê-se, no entanto, quue não se veenham a veerificar situaações de eleevada incom
modidade das
d populaçções, desde que sejam implementtadas as medidas previistas, como,, por exempplo,
velocidaades moderradas na traavessia de zonas
z
habitaadas e selecccionados oos métodos construtivoos e
os equippamentos quue originem
m o menor ruuído possível.
A qualiidade do arr de uma daada região está
e directam
mente relaciionada com
m as actividaades existenntes
na envoolvente e com
m a densidaade de ocuppação humana. No que diz respeitoo à região em
e estudo, esta
e
apresennta características essenncialmente rurais
r
pelo que as fontes de degraadação da qualidade doo ar
são dim
minutas.
As emisssões de polluentes atm
mosféricos decorrentes
d
do
d Projectoo em estudo verificar-see-ão, maioriitariamentte, durante a fase de coonstrução, nomeadamen
n
nte pelo trááfego de viaaturas pesad
das nas vias de
acesso aos
a locais de
d intervençção, movimeentação de máquinas
m
a
afectas
à obrra, actividad
des de escavação, moovimentaçãoo e aterro dee terras, entrre outras.
De form
ma a minim
mizar os efeeitos das altterações naa qualidade do ar locaal preconizaam-se mediddas
como a realização de regas reegulares e controladas,
c
, nomeadam
mente em ddias secos e ventosos, dos
d
acessos de terra baatida aos esstaleiros, àss frentes dee obra, pedrreiras e escombreiras evitando
e
deeste
modo o levantamennto de poeirras.
Salientaa-se ainda que
q a consttrução do SET,
S
numa perspectivaa global, peermitirá um
ma redução das
d
emissõees de polueentes atmosféricos, com
m influênciia na qualiddade de vidda das popu
ulações, asssim
como, na
n problemáática das alterações clim
máticas, dev
vido à reduçção das emissões de gaases com efeeito
de estuffa.
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No que se refere à ocupação do
d solo veriificam-se ass seguintes situações,
s
ppara os diferrentes aprovveitamentoos hidroelécctricos.
A área da
d futura albbufeira de Gouvães
G
é caracterizad
c
da por culturras agrícolaas intercalad
das com maatos
e afloraamentos rocchosos de granito.
g
As áreas
á
agríco
olas restringgem-se às zzonas mais férteis e mais
m
planas, fundamenttalmente junnto às povvoações de Gouvães da
d Serra, Poovoação e Carrazedo do
Alvão.
Salientaa-se a existêência da prraia de Viduuedo, no riio Torno, a cerca de 2 250 metros a jusante da
futura albufeira
a
de Gouvães, de
d regadios tradicionaiis, a cerca de
d 4 km e 5 km a jusan
nte desta albbufeira, asssim como a existênciaa de regadioos, designad
damente, Santa Eulália,, Bustelo, Alvadia,
A
Favvais
e Lamass.
A área da albufeirra de Padrooselos é carracterizada por extenssas encostass de áreas florestadas de
pinheiroo bravo e caarvalhais, quue alternam
m com matoss rasteiros. Destacam-s
D
e algumas áreas
á
agrícoolas
junto à povoação
p
d Gondiãess, no sector NW
de
N da env
volvente da futura
f
albuffeira.
No ribeeiro de Gonndiães localiiza-se a praaia fluvial com o mesm
mo nome. A cerca de 1 500 metroos a
jusante da futura albufeira de
d Padroseloos, no rio Beça,
B
localliza-se a prraia fluvial de rio Beçça–
–Torneiiro. A utilizzação de ággua para regga apresentaa algum siggnificado naa área de in
nfluência deeste
aproveittamento.
A área abrangida
a
p albufeirra de Alto Tâmega
pela
T
é caaracterizadaa por extensaas encostas de matos com
afloram
mentos rochoosos, vegetaação ripícolaa e áreas dee pinhal. Ass áreas agríccolas ocorreem, fundamentalmentee, junto às povoações
p
d Anelhe e de Arcossó
de
ó, em particcular no casso da albufeeira à cota 322.
Nestas áreas
á
agrícoolas destacaam-se as parrcelas de vinha, com grrande expreessão na reg
gião. O sobrreiral ocorrre com alguuma expresssão no troçço do vale do
d rio Tâmeega, a sul dee Fiães do Tâmega,
T
occorrendo, também,
t
alggumas mancchas mais a norte.
No casoo da área daa albufeira de
d Alto Tâm
mega ocorreem algumas edificaçõess, quer habiitacionais quuer
de uso agrícola,
a
deestacando-see, de montaante para jussante, a Quiinta da Azeenha, edificaações próxim
mo
de Vilarrinho das Paranheiras e de Souto Velho, e ed
dificações em
e Monte ddo Cotovio, Batouco, RinR
chão e Gomeiros.
G
Relativaamente a prraias fluviaiis, refere-see que a áreaa da futura albufeira doo Alto Tâm
mega abrangge a
praia fluuvial de Viddago, localizzada na marrgem direitaa do rio Tâm
mega, a SE de Souto Velho.
V
Na áreaa da albufeirra de Daivões serão afeectadas, predominantem
mente, áreass agrícolas, destacandoo-se
as cultuuras permannentes de vinha,
v
com grande exp
pressão na região.
r
Os carvalhais e a vegetaçção
ripícolaa têm igualm
mente grandde expressãoo na área da albufeira.
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A área da
d albufeiraa de Daivõees abrange várias
v
edificcações, queer habitacionnais quer dee uso agrícoola,
destacanndo-se de montante
m
p
para
jusantee, os lugarees e topónim
mos de Vieela, Fragaliinha, Balteiiro,
Moledoo, Barcas, Frriume e Manscos.
Salientaa-se também
m a existênccia de regaddios tradicionais próxim
mo do aprovveitamento de
d Daivões,, na
margem
m esquerda do
d Tâmega, designadaamente a lev
vada de Sannto Antónioo e de Santaa Marinha e,
e a
jusante, na ribeira de Moimennta, a Levadda da Aldeiaa. Identificaa-se, ainda, a praia fluv
vial da Ribeeira
de Moim
menta–Caveez, a cerca de 2 600 metros
m
a jusante da albuufeira de D
Daivões e a zona de pesca
desportiiva de Caveez, também a jusante (ccerca de 1 km),
k
no rio Tâmega.
T
A escollha criteriossa dos desviios provisórrios do rio, das áreas de
d escavaçãão e aterro e das áreas de
estaleiroo, condicionnando a suaa ocupação à superfíciee estritamennte necessárria aos trab
balhos e locaalizando-oos preferenccialmente na
n área a suubmergir, constitui
c
um
ma importante medidaa mitigadoraa a
adoptar durante a fase
f
de consstrução.
Do ponnto de vista socioeconóómico, podee referir-se que os cincco concelhoos da área de
d inserção do
Projectoo têm vindoo a perder população
p
d
desde
a décaada de 19600, sobretudoo nas fregueesias rurais. O
envelheecimento daa população é um fenóm
meno comum
m a todos os
o concelhoss, embora seja mais acentuado em
m Boticas.
Os acesssos rodoviáários aos cooncelhos da área de estu
udo melhorraram muitoo nos último
os anos, sobbretudo com a construução das Auuto-Estradaas A24 (Viseu / Chavess) e A7 (Vila do Cond
de / Vila Pouuca
de Aguiiar / A24) permitindo
p
r
reduzir
o isoolamento a que estes concelhos esstiveram sujjeitos, particularmentte os mais innteriores com
mo Ribeira de Pena e Boticas.
B
A activiidade agrícoola e pecuárria continuaa a representtar uma parrte importannte da econo
omia das fam
mílias, com
mo fonte de
d rendimenntos e de produtos
p
paara auto-connsumo, sobbretudo nos concelhos de
Ribeira de Pena, Boticas
B
e Viila Pouca dee Aguiar. A grande maaioria das eexplorações agrícolas tem
t
muito pequena
p
dim
mensão. Os produtores
p
agrícolas têêm geralmente uma idaade avançad
da e trabalhham
nas explorações a tempo
t
parciial. Os cereaais, sobretud
do o milho, as culturass forrageirass e a batata são
s
as princcipais culturras temporárrias. A vinhha é a princiipal cultura permanentee.
O coméércio, a consstrução civil e as indústrias transfo
ormadoras são
s os princcipais ramoss de actividaade
das emppresas.
No que se refere à albufeira de Gouvãees verifica-sse que boa parte da árrea a inundaar se enconntra
ocupadaa com pequuenas parceelas agrícollas beneficiadas por regadio,
r
exxistindo tam
mbém algum
mas
áreas dee baldio. Na
N área a innundar apennas se localliza uma haabitação, nuuma explorração agrícoola.
Duas esstradas munnicipais e allguns caminnhos rurais atravessam
m a área a innundar, na qual
q
se situuam
também
m captações de água parra abastecim
mento público.
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A maiorr parte da área
á a inunddar pela albuufeira de Paadroselos enncontra-se oocupada com
m espécies flof
restais. A existênciia de parcelaas agrícolass é muito po
ouco significativa. A suul do local previsto
p
parra a
barragem
m situa-se a mini-hídriica de Bragaadas. Neste ponto do riio Beça iniccia-se tambéém a levadaa de
Santo Aleixo
A
que conduz águua para regga dos terrenos agrícollas da freguuesia de Saanto Aleixo de
Além Tâmega.
T
O rio Beça é uttilizado em vários ponttos para pessca recreativva.
Quanto à albufeiraa de Alto Tâmega,
T
a maior partee da área a inundar eencontra-se ocupada com
matos, vegetação
v
r
ribeirinha
e espécies florestais.
f
No
N troço maais a montaante, porém
m, verifica-se a
existênccia de ocupaação agrícoola, com cullturas tempo
orárias e vinnha, sobretuudo em Arccossó (parceelas
beneficiiadas por reegadio na baaixa da ribeiira de Oura)), em Anelhhe e Vilarinhho das Paraanheiras.
Algumaas habitaçõees permanenntes, situaddas em explorações agrrícolas na zzona de Arccossó, e outtras
localizaadas na periiferia de Soouto Velho (Anelhe) ficam
f
em área
á
inundávvel. Neste troço,
t
existtem
algumass áreas de laazer nas maargens do Tâmega,
T
nom
meadamentee, nas freguuesias de Caapeludos (Á
Área
de Lazeer de Capeluudos de Agguiar) e Pinhho (Parque de Lazer dee Gomelos)), que serão
o afectadas por
p
esta albuufeira, umaa vez que se localizam junto
j
ao rio.
Na Zonna de Souto Velho (Anelhe) existeem captaçõees de água e uma pequuena ETAR em área inuundável. Em
E Arcossóó existe tam
mbém uma ETAR,
E
em área
á
inundáável, na marrgem direitaa da ribeiraa de
Oura. As
A ETAR reeferidas não serão subm
mersas se ad
doptado o NPA
N
de 315. Verifica-sse, igualmennte,
a sobreppassagem da Auto-Estrrada A24 noo caso do NPA
N
322.
Boa parrte da área a inundar pela
p
albufeiira de Daiv
vões enconttra-se ocupaada por mattos, vegetaçção
ribeirinhha e espéciees florestaiss. No entantto, o troço mais
m centrall da futura aalbufeira, na
n zona de SalS
vador, Santo
S
Aleixxo de Além Tâmega e Santa Mariinha, abrangge espaços com ocupaação agrícolla e
habitaçõões.
A ocupaação agrícola é mais exxpressiva naa margem esquerda,
e
em
m Friúme e na freguesiia de Salvaddor,
mas ocoorre também
m na margeem direita (M
Manscos, Santo Aleixoo e Viela). P
Predominam
m as pequennas
parcelass com cultuuras temporáárias (milhoo, batata, ho
ortícolas, foorragens), exxistindo tam
mbém algum
mas
parcelass com vinhaa.
É tambéém neste trooço da albuufeira que maior
m
númerro de habitaações se situua em área inundável. Na
margem
m esquerda várias
v
habitações ficam
m em área in
nundável, a maior partee delas situaadas em Ribbeira de Baaixo (Salvaddor) e Balteeiro (Santa Marinha),
M
situando-se
s
algumas tam
mbém em Friúme
F
(Salvvador). Naa margem direita,
d
é soobretudo naa pequena aldeia
a
de Viiela (Santa Marinha) que
q se veriffica
maior número
n
de habitações
h
e área inunndável, ficaando outras na proximidade do nív
em
vel máximoo da
futura albufeira.
a
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Apresennta-se seguiidamente um
m conjunto de quadros onde se reggistam as affectações (n
nomeadameente
habitaçõões, estradaas e caminhos, captaçõões, entre ou
utras infra-eestruturas), resultantes da implementação doo SET. No que se referre ao Circuuito Hidráuliico Padroseelos-Daivõees não se preevê a ocorrência de afectações.
a
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QUA
ADRO 1
Afectações induzidas pela barragem
b
e albuffeira de Gouvãess
Povoaçções

Não há afectaçõões directas; Bº do Torgo (Lixa do Alvão) com habitações
h
mais próximas a 200
0 metros da barraagem e a
130 m (cota 890) ou 150 m (co
ota 885) do limitee norte da albufeeira.

Habita
ações

1 habitação inserida em quinta fica em área inu
undável; 1 habitaação inserida em
m quinta fica a 55
5 m da cota 885 e 20 m da
cota 890; Bº doo Torgo (Lixa do
o Alvão) com haabitações mais prróximas a 200 m da barragem e a 130 m (cota 8990) ou
150 m (cota 885) do limite nortte da albufeira.

Infra-eestruturas

Troço da EM5557 em área inund
dável; Caminho Municipal entree o lugar de Povo
oação e a EN206
6 com troço em área inundável; 3 captações municipais de
d água (no rio Torno)
T
para abasstecimento públiico em área inun
ndável.

Áreas de
d Lazer

Percurso pedonnal com troço em
m área inundávell, coincidindo co
om o CM entre Povoação
P
e a EN
N206, referido naas infraestruturas.

Activid
dades agrícolas

Parcelas de muuito pequena dim
mensão inseridas em áreas de min
nifúndio beneficciadas por regadiio são afectadas num total
de cerca de 28 hhectares à cota 890
8 e 22 hectarees à cota 885; 3 edifícios
e
de apoio agrícola situad
dos em área inunndável.

Quinta
as

Uma quinta com
m 24 hectares ficca quase totalmeente em área inu
undável a qualqu
uer das cotas, o mesmo
m
acontecenndo com
os edifícios da exploração (hab
bitação e edifício
o anexo); Uma qu
uinta com cerca de 33 hectares fica
f parcialmente em área
inundável (cercca de 15 hectaress). O edifício de habitação situa--se a 55 m da co
ota 885 e 20 m daa cota 890, comoo referido
anteriormente.
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QUA
ADRO 2
Afectações in
nduzidas pela baarragem e albufeeira de Padroselo
os

Povoaçções

Não há afectaações directas; As
A habitações da povoação de Go
ondiães mais pró
óximas da futuraa albufeira
ficarão a maiss de 200 m do lim
mite do regolfo que penetra no ribeiro
r
de Gondiiães e que nesta zzona tem
já pouca exprressão.

Habita
ações

3 habitações inseridas
i
em quiintas ficam em área
á inundável, na
n zona de Gardu
unhos.

Infra-eestruturas

Caminhos flo
orestais e rurais em
e área inundável; Barragem daa mini-hídrica dee Bragadas situadda a 350 m
a jusante da futura
fu
barragem de
d Padroselos; Levada
L
de Santo Aleixo de Além
m Tâmega (abasttecimento
de água para regadio)
r
com caaptação a jusantee da barragem daa mini-hídrica dee Bragadas.

Áreas de
d Lazer

Praia fluvial de
d Gondiães inviiabilizada. Pescaa à linha no rio Beça
B
inviabilizad
da.

Activid
dades agrícolas

Parcelas de peequena dimensão, com culturas temporárias, em
m área inundável,, na zona de Garrdunhos
(cerca de 3 heectares) e Aveled
da (cerca de 4,5 hectares).

Quinta
as

Três pequenas quintas na zon
na de Gardunhos.
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QUA
ADRO 3
Afectações induzidas pela barrragem e albufeira do Alto Tâmeega
Povoaçções

Habita
ações

Nãão há afectação dde povoações, ap
penas de habitaçções dispersas, a maior parte das quais inseridas em espaços agríícolas.
Naa zona de Sobraddelo, 5 habitaçõees, não ocupadass em permanênciia, inseridas em pequenas quintaas ficam em áreaa inundável
à cota
c 315 e 6 à coota 322. Uma hab
bitação fica 10 m acima da cota 322; Na zona dee Capeludos, em
m zona de pequennas quintas,
1 habitação
h
fica em
m área inundávell à cota 322 e cin
nco outras ficam
m entre 10 e 30 m acima desta co
ota. À cota 315 nnão há
hab
bitações em áreaa inundável; 3 ficam entre 20 e 50
5 m acima destaa cota; Na zona de Arcossó, à co
ota 322, 4 habitaações
perrmanentes e 1 nãão permanente ficam
f
em área in
nundável. Duas outras
o
de utilizaçção permanente ficam
f
ligeiramennte acima
dessta cota, podenddo ser inviabilizaadas; Na mesma zona, à cota 315
5, 3 habitações permanentes
p
e 1 não permanentee ficam em
áreea inundável; 2 fficam 60 m acim
ma desta cota.
Naa zona de Praia ddo Vidago, na margem
m
direita, 2 habitações perm
manentes ficam em
e área inundáv
vel à cota 322, nãão sendo
afeectadas à cota 3115; Na margem esquerda,
e
1 habiitação não permaanente fica em árrea inundável à cota 322 e outraa fica 10 m
aciima desta cota, nnão sendo afectaadas pela cota 31
15; Na zona de Souto
S
Velho, um
m conjunto rural não
n habitado ficaa 10 m
aciima da cota 322;; Na zona de An
nelhe, à cota 322, 1 edifício fica em
e área inundáv
vel e 2 ficam a 10 e 20 m. À cotaa 315 a
alb
bufeira já não atiinge esta zona.

Infra-eestruturas

Caaminhos florestaiis e rurais em área inundável; Po
onte pedonal inv
viabilizada, entree Veral e Monteiiros.
Caaptações de águaa em área inundáável (Uma, privaada, na Praia do Vidago
V
e outra, pública, com 2 pontos
p
de água, em Souto
Veelho/Anelhe); EN
N311 e respectiv
va ponte afectado
os na zona de Prraia do Vidago. EM549
E
e respectiva ponte afectaados na
zon
na de Arcossó; E
ETAR de Vidago
o e ETAR comp
pacta de Souto Velho
V
em área inu
undável (apenass à cota 322).

Áreas de
d Lazer

Du
uas áreas de lazeer junto ao rio Tââmega inviabilizzadas (Parque dee Lazer de Capelludos de Aguiar e Parque de Lazzer de
Go
omelos).

Unidad
des
comercciais

z
de Praia do Vidago.
Caafé inviabilizado à cota 322, na zona
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QUA
ADRO 3
A
Afectações induziidas pela barrageem e albufeira do
d Alto Tâmega (cont.)

Activid
dades
agrícollas

Naa zona de Capeluudos de Aguiar são
s afectados cerrca de 3,0 hectarres com culturass temporárias à cota
c 322 e 2,0 heectares à
cotta 315; Na zona de Sobradelo sãão afectados cercca de 10 hectaress com culturas teemporárias e 2 hectares
h
com vinnha, à cota
322, e 6 hectares ccom culturas tem
mporárias e 1,7 hectares com vinh
ha, à cota 315; Na
N baixa da ribeiira de Oura (Arccossó) são
afeectados cerca de 30 hectares com
m culturas tempo
orárias e 2,2 hecttares de vinha, à cota 322, e 13 hectares
h
de cultuuras
tem
mporárias e 1,0 hhectares de vinha, à cota 315; Ceerca de 18 hectaares, à cota 322, e 4,5 hectares à cota 315 são benneficiados
porr regadio; Nas zonas de Souto Velho,
V
Anelhe e Vilarinho
V
das Paaranheiras são affectados, no totaal, cerca de 20 heectares de
cullturas temporáriaas e 2 hectares de
d vinha, apenas à cota 322. À co
ota 315 não ocorrrem impactes; Na
N globalidade dda área
abrrangida pela albuufeira 15 edifícios de apoio agríícola ficam em área
á inundável à cota 315, e 21 à cota 322.

Quinta
as

Co
om excepção da baixa da ribeira da Oura, em Arrcossó, em que as
a parcelas agríco
olas beneficiadas por regadio peertencem a
várrios proprietárioos, nos restantes casos as parcelaas agrícolas inserrem-se em pequeenas quintas, cujja dimensão se eestima varie
enttre os 2 hectaress e os 12 hectaress.
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QUA
ADRO 4
Afectações induzidas pela barragem
b
e albufeira de Daivõess

Povoaçções

32409rntt_a

Parra além de habittações dispersas inseridas em esp
paços agrícolas são
s afectadas haabitações nos seg
guintes lugares:
Maargem direita doo rio Tâmega
- Manscos:
M
1 habittação em área inu
undável à cota 231.
2 Situa-se 10 m acima da cotaa 228.
- Santo
S
Aleixo de A
Além Tâmega: 4 habitações na periferia
p
nascentte da povoação ficam
f
entre 5 m e 30m da cota 231 e entre
20m
m e 35 m da cotta 228.
- Viela:
V
cota 231: 115 habitações, 7 das quais ocupaadas permanenteemente, em área inundável; 6 hab
bitações, 2 das qquais ocupad
das permanentem
mente, entre 3 e 10 m acima da cota.
c
As restantees 6 habitações da
d aldeia ficam a 20-40 m acimaa da cota.
O CM1128
C
que dáá acesso à aldeia fica em área inu
undável.
- Viela:
V
cota 228: 111 habitações, 5 das quais ocupaadas permanenteemente, em área inundável. As reestantes 13 habittações da
ald
deia ficam a 25-555 m acima da cota.
c
O CM1128 que dá acesso à aldeia fica em área
á inundável.
Maargem esquerda do rio Tâmega
- Friúme:
F
cota 231: 5 habitações ocupadas perman
nentemente, em área
á inundável; 3 habitações ocu
upadas permanenntemente,
5 metros
m
acima dessta cota; 5 habitaações 20 m acim
ma da cota. Todaa a aldeia fica, prraticamente, den
ntro da distância de 100 m
aciima da cota 231..
- Friúme:
F
cota 2288: 4 habitações ocupadas perman
nentemente, em área
á inundável; 4 habitações, 10-20 metros acim
ma desta
cotta; 5 habitações 40 m acima da cota.
c
Toda a aldeeia fica, praticam
mente, dentro daa distância de 130
0 m acima da coota 228.
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QUA
ADRO 4
Afectações ind
duzidas pela barrragem e albufeiraa de Daivões (co
ont.)

Povoaçções
(cont.)

- Ribeira
R
de Baixo: cota 231: Todaas as habitações (10) ficam em área
á inundável, ju
untamente com outras
o
5 mais dispersas.
No
o total são inviabbilizadas 15 habiitações, 8 das qu
uais ocupadas peermanentemente.. À cota 228 algu
umas destas habbitações
ficcam em ilha ou restinga, pelo quee são igualmentee inviabilizadas.
- Santo
S
António/Seenra de Cima: 6 habitações (morradias) em fase de
d acabamento 25-40
2
m acima da
d cota 231 e 30--75 m
aciima da cota 228..
- Balteiro:
B
cota 231: 9 habitações, 6 com utilização
o permanente, em
m área inundáveel; 2 habitações com
c
ocupação peermanente, a 5 m e 15 acim
ma da cota; 18 haabitações a 40-55
5 m acima da co
ota.
- Balteiro:
B
cota 2288: 9 habitações, 6 com utilização
o permanente, em
m área inundáveel; 2 habitações a 15 m e 25 m accima da
cotta; 18 habitaçõess a 50-65 m acim
ma da cota.
- Paço
P
(cerca de 3550 m a norte desste lugar): 1 habiitação fica em árrea inundável, àss cotas 231 e 228
8. Um grupo de 5 habitaçõees fica a distânciias entre 3 e 15 m da cota 231 e 8-20 m da cota 218.

Habita
ações

Parra além das habiitações referidass no ponto anteriior, são afectadass várias habitaçõ
ões isoladas; Na margem direita,, na zona
de Manscos, 4 habbitações não perm
manentes inserid
das em pequenass quintas ficam em
e área inundáveel às cotas 231 e 228;
Ceerca de 800 m a ssudoeste de Viella, 1 habitação não
n permanente fica
f em área inun
ndável a ambas as cotas; Na marrgem
esq
querda, 1 habitaçção situada entree Bacelar e Friúm
me fica em área inundável a amb
bas as cotas; Enttre Balteiro e Fraagalinha
um
ma habitação nãoo permanente insserida em pequen
na quinta fica em
m área inundávell a ambas as cotas.

Infra-eestruturas

onte pênsil pedonal inviabilizadaa, entre Ribeira e Baixo e Santo Aleixo de
Caaminhos florestaiis e rurais em área inundável; Po
Além Tâmega; EN
N312 e respectivaa ponte afectado
os na zona de San
nto Aleixo de Além
A
Tâmega; CM
M1128, entre a E
EN312 e
Viela fica em área inundável em cerca de 80% da extensão (1,8 km
m); Troço do CM
M entre a EN312
2 e a povoação dde Ruival
ficca em área inunddável; Troço do CM
C que liga Ballteiro ao CM112
28 e respectivo pontão
p
sobre o rio
o Tâmega ficam
m inviabilizad
dos; Edifício da central da mini--hídrica de Bragaadas no limite daa área inundávell às cotas 231 e 228.
2
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QUA
ADRO 4
Afectações ind
duzidas pela barrragem e albufeiraa de Daivões (co
ont.)
Áreas de
d lazer

Perrcurso pedonal, em área inundáv
vel, utilizando caaminhos rurais entre
e
Friúme e Santo Aleixo de Além
A
Tâmega, inncluindo a
pon
nte Pênsil em Riibeira de Baixo.
A diferença
d
de imppacte entre as co
otas 231 e 228 é muito reduzida, pelo que na desscrição efectuadaa seguidamente aapenas se

Activid
dades
agrícollas

32409rntt_a

efeectua essa difereenciação quando assume maior significado.
Maargem direita
Naa zona de Mansccos são afectadass cerca de duas dezenas
d
de parceelas com 10 hecttares de culturas temporárias e 1,4 hectares
de vinha; Na zona de Santo Aleixo
o de Além Tâmeega são afectadass algumas dezen
nas de parcelas to
otalizando 20 heectares de
cullturas temporáriaas, 2 hectares dee vinha e 0,5 hecctares de olival; Na
N zona de Viella são afectadas cerca
c
de 3 dezennas de
peq
quenas parcelas com culturas tem
mporárias, totaliizando cerca de 10 hectares à co
ota 231 e 9 hectarres à cota 228. A
As terras
da aldeia ficam quase totalmente in
nviabilizadas.
Maargem esquerda
Dee Daivões a Frúm
me são afectadass cerca de duas dezenas
d
de pequeenas parcelas ag
grícolas com cultturas temporárias, totalizan
ndo cerca de 4 hhectares.
Naa envolvente de F
Friúme são afecttados cerca de 12,5 hectares de parcelas
p
agrícolaas, predominanteemente com cultturas
tem
mporárias; Na zoona de Ribeira de
d Baixo e Senra são afectadas váárias parcelas co
om culturas temp
porárias e pastaggem com
cerrca de 8,5 hectarres, e uma vinhaa com cerca de 4 hectares. À cotaa 228 a área totaal ocupada poderrá reduzir-se em cerca de
1,5
5 hectares; Na zoona de Balteiro mais
m de duas dezzenas de pequen
nas parcelas com
m culturas temporrárias são inviabbilizadas,
tottalizando cerca dde 10 hectares; Na
N globalidade da
d área da albufeeira, 18 edifícios rurais de apoio agrícola ficam eem área
inu
undável à cota 2228, e 22 à cota 231.
2
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QUA
ADRO 4
Afectações ind
duzidas pela barrragem e albufeiraa de Daivões (co
ont.)

Quinta
as
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Neesta zona, as parccelas agrícolas situadas
s
junto ao
o rio Tâmega perrtencem, geralmeente, a vários pro
oprietários que rresidem
nass povoações.
A existência
e
de quuintas é mais pon
ntual.
Ass principais quinttas identificadass situam-se em Manscos
M
e Ribeirra de Baixo/Senrra.
Em
m Manscos, umaa quinta fica com
m quase todos os terrenos em área inundável. À cota
c 231 o conju
unto edificado ficca também
em
m área inundável, situando-se um
m pouco acima daa cota 228.
Em
m Ribeira de Baiixo/Senra, duas quintas
q
situadas de cada um dos lados da EN312
2 ficam com a maior
m
parte dos teerrenos em
áreea inundável, a aambas as cotas. Uma
U das quintass encontra-se em
m exploração umaa vinha inserida na Região Vitivvinícola do
Vin
nho Verde.

34/40

Aproveitam
mentos Hidroeléctricos de
d Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivõess
Estudo de Impacte
I
Ambiental - Aditamento
Resumo Nãão Técnico

QUA
ADRO 5
Afectações ind
duzidas pela Derrivação Alvadia-Viduedo-Gouvãães
Povoaçções

Nãão há afectações directas; As hab
bitações da povo
oação de Alvadiaa mais próximas do futuro açudee ficarão a mais dde 200 m.

Habita
ações

Nãão há afectações;; As habitações da
d povoação de Alvadia mais prróximas do futurro açude ficarão a mais de 200 m
m.

Infra-eestruturas

Miini-hídrica de Allvadia situa-se alguns metros a ju
usante do futuro
o açude. A mini-hídrica será viab
bilizada pelo em
mpreendimeento até ao final do contrato de concessão,
c
em 20
028; EN313 ficaa em área inundáável (açude de Alvadia)
A
numa exxtensão de
cerrca de 300 m.

Activid
dades
agrícollas

Parrcelas de pequenna dimensão, com
m culturas temp
porárias, em áreaa inundável, pelo
o açude de Alvad
dia (cerca de 2,6 hectares).

Quinta
as

Ass parcelas agrícoolas afectadas não estão integradaas em quintas.
QUA
ADRO 6
Afectações ind
duzidas pelo Cirrcuito Hidráulico
o Gouvães-Daivõ
ões

Povoaçções

Nãão há afectações.. O troço inicial do circuito, a co
onstruir em túnell, passa sob habiitações do Bairro
o do Torgo (Lixaa do Alvão)
a profundidade
p
sufficiente para não
o provocar impacctes.

Habita
ações

O troço
t
inicial do ccircuito, a constrruir em túnel, paassa sob habitaçõ
ões do Bairro do
o Torgo (Lixa do
o Alvão) a profunndidade
sufficiente para nãoo provocar impacctes; Troço finall em túnel junto a 2 habitações issoladas, a nordeste de Paço.

Infra-eestruturas

t
do circuitoo que se desenvo
olve à superfície intersecta camin
nhos rurais e o CM1132
C
que ligaa Fonte do Mourro a ChouO troço
picca, implicando reestabelecimentos.
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QUA
ADRO 7
Corredor daa Linha Eléctricaa

Povoaçções

A aldeia de Viela ((margem direita do rio Tâmega)) encontra-se maarginalmente den
ntro do corredor de 500 m de larrgura definido nesta fase paraa a linha eléctricca, bem como algumas
a
habitaçções dispersas siituadas a norte do lugar de Paçço (margem
esq
querda); Tendo eem conta a escasssa ocupação hum
mana é possívell evitar a presençça de apoios e lin
nhas junto a habbitações.

Habita
ações

A aldeia de Viela (margem direitaa do rio Tâmegaa) encontra-se marginalmente
m
d
dentro
do corred
dor de 500 m deefinido nesta
fasse para a linha eeléctrica, bem co
omo algumas haabitações disperrsas situadas a norte
n
do lugar de Paço (margem
m esquerda);
Teendo em conta a escassa ocupaçãão humana é posssível evitar a preesença de apoioss e linhas junto a habitações.

Activid
dades
agrícollas

d 500 m é quasee totalmente con
nstituída por mattos e espécies flo
orestais; Na proxximidade de
A ocupação do sollo no corredor de
paços habitados,, na zona de Viela e Paço veriffica-se presençaa de parcelas agrrícolas dentro do
o corredor; Connsiderando a
esp
baiixa representativvidade dos espaçços agrícolas no
o corredor é posssível evitar a im
mplantação de ap
poios da linha nneste tipo de
esp
paços.

Quinta
as

Ass parcelas agrícoolas existentes no
o corredor não esstão integradas em
e quintas.
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No Dessenho 1 aprresenta-se a cartografiaa das principais afectaações directtas induzidaas pela impplementaçãão do SET.
Nos parrágrafos segguintes aprresenta-se uma
u
descriçção sintéticaa das princcipais situaçções induziddas
pelo em
mpreendimennto ao nívell socioterritoorial.
A circuulação de veículos
v
pessados dentrro de povoaações ou a presença dde estaleiro
os, pedreiras e
escombreiras na ennvolvente de
d espaços habitados
h
poderão causar incómodos e pertu
urbação. Traatase, poréém, de efeittos temporáários. A plaanificação dos
d percursoos a utilizarr pelos veícculos pesaddos,
evitandoo ao máxim
mo o atraveessamento de povoaçõ
ões, poderáá reduzir oss incómodo
os da obra em
espaçoss habitados.
O SET terá importantes efeitoos positivos,, na fase dee construçãoo, ao nível ddo emprego e da actividade das empresas. Estima-se
E
q a construção do co
que
onjunto do empreendimento venh
ha a envolvver,
directam
mente, cercaa de 3 500 trabalhadore
t
es. Muitos dos
d trabalhaadores necesssários à ob
bra poderão ser
recrutaddos nos cincco concelhoos da área de
d estudo, contribuindo
c
o para a reddução do deesemprego e o
aumentoo dos rendim
mentos das famílias.
Parte doos trabalhaddores virão de outras reegiões e mu
uito deles fiicarão alojaados nos con
ncelhos abrangidos peelo empreenndimento, contribuindo
c
o para um aumento
a
daa população presente e,, consequenntemente, para
p o aumeento do connsumo de beens e serviço
os.
Os efeittos positivoos no empreego e nas em
mpresas loccais serão tanto mais iimportantes quanto maaior
for a preeocupação em
e recrutarr trabalhadoores e adquirrir bens e seerviços nos cinco conccelhos abranngidos peloo empreenddimento.
A consttrução do em
mpreendimeento envolvverá um elev
vado investtimento totaal que se sittuará em ceerca
de 1 700 milhões de
d euros. Paarte deste innvestimento
o será absorrvido por em
mpresas loccais através do
fornecim
mento de beens e serviçoos necessários à obra.
Na fasee de exploraação, a pressença das albufeiras
a
crriará novas paisagens das quais poderão
p
surrgir
novas potencialidad
p
des e oportuunidades dee desenvolviimento, nom
meadamentee a nível turrístico.
A consttrução do em
mpreendimeento permitiirá também
m a construçãão de novoss acessos e a beneficiaçção
de algunns caminhos.
O restabbelecimentoo de vias afeectadas e dee outras infrra-estruturass constitui uum exemplo
o das mediddas
a adoptaar para atennuação dos efeitos
e
negaativos ao nív
vel da vertennte socioeconómica.
Por outtro lado, prropõe-se, coomo forma de maximiizar os efeiitos positivvos da impllementação do
SET, a definição,
d
e articulaçção com os municípios, de medidaas e meios aadequados para
em
p incremen32409rnt__a
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tar e cooncretizar ass potencialiidades e opportunidadess proporcionnadas pelo empreendim
mento em tert
mos de desenvolvim
mento locall.
Em term
mos de patrrimónio arq
queológico, arquitectó
ónico e etn
nográfico, a análise inccidiu sobre um
u
território com senssibilidade, devido
d
a divversos testeemunhos baastante antiggos da ocup
pação humaana.
A pesquuisa docum
mental identiificou na árrea de incid
dência do Projecto
P
setee ocorrênciaas de natureeza
arqueolóógica e quuatro ocorrêências de cariz arquiteectónico. Na
N zona envvolvente id
dentificaram
m-se
57 ocorrrências de natureza
n
arqqueológica, 50 ocorrên
ncias arquiteectónicas, e uma ocorrrência etnoggráfica.
O trabalho de cam
mpo permitiuu identificarr / relocalizzar na área de incidênccia os elemeentos patrim
moniais identificados na fase de pesquisa bibliográfica
b
a. As prosppecções efecctuadas perrmitiram ainnda
detectarr cinco elem
mentos inédiitos, inseriddos na categoria “Arquiitectónico”.
A identtificação doos impactes foi realizadda através do
d cruzameento da infoormação ob
btida com base
nos estuudos de carracterizaçãoo da situaçãão actual reaalizados e o Projecto eem estudo. Assim, forram
identificcados impacctes em 50 ocorrências
o
s patrimoniaais, sendo dee destacar, nno caso do aproveitamento hidrooeléctrico dee Gouvães, o impacte sobre
s
o conj
njunto megaalítico de Chhã das Arcaas, classificaado
como Monumento
M
Nacional.
Dado o seu estado de degradaação e reduzzido interessse patrimonnial e científico, foi co
onsiderado um
u
cenário de revisão da classificcação atribuuída aos mon
numentos de
d Chã das A
Arcas, admiitindo-se a sua
s
desclasssificação.
Tendo em
e considerração os imppactes idenntificados, fo
oram preconnizadas diveersas medid
das de minim
mização, quer
q
de carrácter geral (prospecçãão sistemátiica em fasee de projectto de execu
ução, acomppanhamennto arqueolóógico), querr de carácterr específico (escavaçõees arqueológgicas, traballhos de connsolidação e valorização, registo gráfico
g
e footográfico).
Finalmeente, do ponnto de vistaa paisagísticco, pode refferir-se que a área de inntervenção está integraada
na unidaade de paisaagem Terras de Basto, caracterizada pelo seu sistema agrro silvopasttoril.
Os princcipais efeitoos resultanttes da constrrução dos aproveitame
a
entos serão a desorganiização estruutural da paisagem
p
e a introduçãão de elemenntos estranh
hos, princippalmente deevidos à pró
ópria obra, aos
a
estaleiroos e à circullação de viaaturas.
A preseença das baarragens e das
d albufeirras introduzz profundas alteraçõess na paisag
gem. Dadas as
caracterrísticas de vale
v
encaixxado que see verifica em
m Padroselos e Alto T
Tâmega, a capacidade de
absorçãão visual dessta zona é superior
s
em
m relação a Daivões
D
e Gouvães,
G
onnde os efeito
os referidoss se
farão seentir com maior intensidade.
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A integgração paisaagística das infra-estruuturas dos aproveitame
a
entos hidroeeléctricos reepresenta uma
u
medida essencial para
p
a minim
mização daas perturbaçções visuaiss, através doo aumento da capacidaade
de absorrção visual do espaço envolvente.
e
Estudo das alternativas de Projecto
P
Como sse referiu annteriormentte, foram annalisadas am
mbientalmennte 16 alterrnativas. Daa análise reaalizada concluiu-se quue a alternaativa ambienntalmente mais
m favorávvel é a que envolve a não
n construçção
do aprooveitamentoo hidroelécttrico de Paddroselos e da
d Derivaçãão Alvadia––Viduedo–G
Gouvães, bem
b
como as
a cotas maais baixas para
p
os aprooveitamento
os hidroeléctricos de Alto Tâmega e Gouvães
(Alternaativa 12).
Menos favorável é a alternativa que envvolve a situaação inversaa à anteriorrmente expo
osta (alternaativa 5), ou seja, cotaas mais elevvadas para os
o aproveitaamentos hiddroeléctricoss de Alto Tâmega
T
e Goouvães e a construçãoo do aproveeitamento hiidroeléctrico
o de Padrosselos e da D
Derivação Alvadia–Vidu
A
uedo–Gouuvães.
O cenárrio da variaante ambienntal envolveendo a even
ntual não coonstrução daa barragem de Padroseelos
apresennta, como seeria expectável, um peso muito significativvo em todass as vertenttes analisaddas,
constituuindo, pois, uma soluçãão ambientaalmente muiito favoráveel.

9 - NO
OTAS FIN
NAIS
Apesar de os impaactes expecttáveis resulltantes da im
mplantação do SET seerem, confo
orme se ilusstra
detalhaddamente ao longo do EIA,
E
de natuureza negatiiva para a grande
g
maiooria das verttentes ambientais anaalisadas, appresentando frequentem
mente uma elevada im
mportância, os efeitoss identificaddos
podem ser
s minimizzados atravéés da adopção de um co
onjunto alarrgado de meedidas.
Em term
mos gerais, pode referirr-se que a significância
s
a dos impacctes, para ass diversas vertentes
v
anaalisadas, pode
p
efectivvamente serr mitigada através da adopção dee menores N
NPA, com a consequeente
reduçãoo de área a alagar.
a
Por outro
o
lado, o cenário da
d possível não
n construução de Padrroselos constitui, com
mo acima reeferido, uma solução ambientalme
a
ente muito favorável ppara as diveersas vertenntes
ambienttais analisaddas.
A eficáácia das meedidas espeecíficas a adoptar
a
parra evitar, minimizar
m
oou compen
nsar os efeiitos
ambienttais negativvos mais relevantes deeverá ser av
valiada atraavés de proggramas de monitorizaçção
especiallmente deseenhados parra o efeito.
A moniitorização dos
d efeitos do
d projecto resulta do facto de a avaliação dde impactess ser efectuaada
com carrácter preveentivo e, poortanto, se basear em previsões e projecçõees. De modo
o a identifiicar
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desvios em relaçãoo à avaliação prévia desenvolvida no EIA, naa forma com
mo os impacctes se conccretizam, e a efectivaa aplicação das medidaas de mitigaação é neceessário adopptar um con
njunto de prop
gramas de monitorização paraa as diversass vertentes ambientais
a
e
estudadas.
A moniitorização dos
d efeitos do
d SET connsiste, assim
m, no acomppanhamentoo da sua imp
plementaçãão e
funcionnamento, com
m verificaçção e controolo de proceedimentos, avaliação
a
doos problemaas que surggem
e definição da form
ma de os resolver.
No EIA
A apresentam
m-se as basses dos proggramas de monitorizaç
m
ção que serão desenvo
olvidos na fase
f
subsequuente, ou sej
eja, no âmbiito dos Relaatórios de Conformida
C
ade Ambienntal dos Projjectos de Exxecução (R
RECAPE) relativos
r
aos diferentess aproveitam
mentos hidrooeléctricos.
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