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1. INTRODUÇÃO
Os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões foram sujeitos a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Anteprojecto, tendo sido emitida a
respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em 21/06/2010 com decisão Favorável Condicionada à

Alternativa 12 (AH de Gouvães à cota de NPA 885; AH do Alto Tâmega à cota de NPA 315; AH de Daivões
à cota de NPA 228; não construção do AH de Padroselos e das derivações Alvadia e Viduedo) . Em 5 de
Janeiro de 2011, a DIA foi alterada tendo sido excluído o Elemento n.º V. 2 a apresentar no RECAPE e
alterada a redacção da Condicionante 6, bem como do Elemento V.3 a apresentar no RECAPE.
Posteriormente foi realizada a avaliação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
(RECAPE) dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, em cumprimento do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
Novembro) e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
O RECAPE, acompanhado do respectivo Projecto de Execução, foi analisado pela Comissão de Avaliação
(CA), que considerou que o RECAPE não demonstrou o integral cumprimento das condições impostas na
DIA emitida para os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, existindo
vários elementos que necessitavam de ser apresentados, completados, revistos/reformulados e
justificados, a fim de permitir verificar o total cumprimento das disposições da DIA. Verificou-se ainda que
houve um conjunto significativo de alterações ao Anteprojecto que não estão devidamente
fundamentadas nem avaliadas e que, em várias situações, estavam omissas no RECAPE. Estas lacunas
deveriam ser colmatadas com a apresentação de elementos adicionais.
Assim, no Parecer datado de junho de 2011, que detalhadamente apresenta a análise efetuada pela CA,
são identificadas todas as lacunas, sendo referido que estes elementos adicionais a apresentar deveriam
ser entregues à Autoridade de AIA, para apreciação e aprovação pela CA, nos termos e prazos previstos
nesse Parecer: previamente ao licenciamento do Projecto de Execução (celebração do Contrato de
Concessão), previamente ao início da obra e até 1 ano após o licenciamento do Projecto de Execução.
A CA referiu ainda que, a aprovação do RECAPE, e subsequente licenciamento do Projecto de Execução
(celebração do Contrato de Concessão), só poderá ser efectuada após a aprovação da informação que se
encontra sistematizada no Quadro 6 do Parecer da CA, referida como devendo ser apresentada
previamente ao licenciamento do Projecto de Execução.
Foi ainda destacada uma situação que se constitui como particularmente determinante para a decisão
final sobre o RECAPE. Verifica-se que o projecto do açude a jusante da barragem de Daivões foi
substancialmente alterado, face ao previsto no Anteprojecto, passando a consubstanciar, só por si, um
projecto sujeito a procedimento de AIA por força da área da albufeira criada pelo mesmo (ao abrigo do
disposto na alínea g) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio).
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Assim, e atendendo às implicações resultantes das alterações de projecto, foi considerado que as mesmas
deverão ser fundamentadas e caracterizadas, e promovida a correspondente avaliação de impactes.
No âmbito da análise realizada foram ainda identificados outros aspectos, que mereceram especial
destaque, ao nível dos projectos complementares:
Rede privada de linhas eléctricas de média tensão de 20 kV e Subestação de Gouvães
Necessidade de apresentação do estudo destas linhas (referido no Projecto de Execução, mas não
apresentado) e contemplando a Subestação, com a análise de impactes bem como de
alternativas de localização e de corredores, e a identificação das adequadas medidas de
minimização. Um dos elementos que deverá também ser apresentado é uma representação
cartográfica de todas as linhas, quer definitivas, quer temporárias (média e baixa tensão)
previstas no Projecto. Alerta-se ainda que, no âmbito da avaliação dos impactes cumulativos a
efectuar, deverão também ser consideradas todas as linhas de transporte de energia (existentes
e previstas) e ser efetuada a respetiva representação cartográfica.
Estaleiros, Escombreiras, Acessos
Necessidade de apresentação do plano dos estaleiros, escombreiras e acessos, devidamente
localizados, caracterizados e justificada a sua localização e dimensão, face a questões de impacte
ambiental e possíveis alternativas existentes, tais como outros locais intervencionados nas
proximidades, nomeadamente pedreiras abandonadas.
Especificamente em relação aos estaleiros, importa ainda perceber porque foram feitas as
alterações de localização e se estas tiverem em conta apenas os aspectos económicos ou de
facilidade de obra ou se pesaram também os impactes ambientais ou a existência de alternativas
menos impactantes ou mesmo com benefícios ambientais, resultantes do aproveitamento e
recuperação de áreas atualmente degradadas. Tendo em conta que essa situação não está
esclarecida, que existem dúvidas quanto à real ocupação das áreas de estaleiro e
consequentemente do seu impacte e que os estaleiros 43 e 44 deverão ser alterados, considerase que deve ser elaborado um novo plano de estaleiros onde constem todos os estaleiros
previstos para a fase de obra, com indicação das respectivas áreas e impactes ambientais e que
sejam justificadas as opções de localização tomadas face à existência de locais alternativos. Nesta
informação deverão ser também atendidos todos os aspectos mencionados no Parecer da CA.
No que concerne às escombreiras, deverá ser elaborado um novo Plano de escombreiras que
defina e caracterize todas as áreas de escombreira e justifique as opções tomadas face à
existência de locais alternativos, e tenha em atenção a presença de valores naturais relevantes.
Por outro lado, este Plano deverá atender às necessárias alterações mencionadas no presente
Parecer: reformulação dos projectos de algumas escombreiras; localizações alternativas;
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adequação dos projectos das escombreiras nos aspectos identificados. Deverá também ser
apresentada a sequência de criação e enchimento das escombreiras.
Relativamente aos acessos, a extensão, localização e denominação de todos os acessos previstos
para a execução do projecto deve ser devidamente clarificada.
Foi ainda referida a necessidade de serem cumpridos todos os restantes aspectos discriminados ao longo
do Parecer da CA.
Este Parecer da CA de junho de 2011 foi enviado pela Autoridade de AIA à entidade licenciadora e ao
proponente a 08/07/2011 e a 11/07/2011, através dos ofícios n.º S-008460/2011 e n.º S-008546/2011,
respectivamente.
Em 14/12/2011 deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um documento remetido pelo
INAG (enquanto entidade licenciadora), apresentado pela Iberdola. Este documento, datado de
Novembro/2011 e intitulado "Resposta ao Parecer da Comissão de Avaliação - Elementos Prévios ao

Licenciamento" é constituído pelos seguintes volumes:
Volume I

Relatório Técnico
Anexo I – Quadro Resumo da Apreciação do RECAPE no Parecer da CA
Anexo II – Contactos com as Entidades

Volume II

Anexo III – Plano de Escombreiras, Estaleiros e Acessos
Anexo IV – Nota Técnica e Ambiental das Linhas de Média Tensão
Anexo V – Nota Técnica e Ambiental – Açude a Jusante do Aproveitamento
Hidroeléctrico de Daivões

Volume III Anexo VI – Serviços Afectados pela Implementação do SET
Volume IV

Anexo VII – Plano de Gestão Ambiental e Plano de Gestão de Resíduos
Anexo VIII – Programas de Monitorização
Anexo IX – Peças Desenhadas

Neste documento é referido que:
"O propósito do presente documento é esclarecer, responder e rebater todas as questões

suscitadas pela Comissão de Avaliação (CA) em sede de Parecer sobre o Relatório de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), no sentido de aferir se estarão
reunidas as condições para submeter o projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) de
Gouvães, Alto Tâmega e Daivões e projectos associados, os quais constituem o Sistema
Electroprodutor do Tâmega (SET), à respectiva Entidade licenciadora ".
É ainda mencionado que o documento apresenta os elementos a entregar previamente ao licenciamento,
solicitados no âmbito do Parecer da CA de junho de 2011, dividindo-se o Relatório, de acordo com a
apreciação da CA, em duas partes:
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Esclarecimentos acerca dos elementos do Projecto de Execução;
Verificação do cumprimento da DIA, subdividida de acordo com a mesma.
Deste modo, a presente apreciação tem por objetivo analisar o documento agora apresentado pela
Iberdrola, de modo a verificar se o mesmo dá resposta ao solicitado pela CA no Parecer de junho de
2011.
Far-se-á uma abordagem caso a caso para os pontos constantes do Parecer da CA de junho de 2011 que
necessitavam de ser abordados, seguindo a ordem de análise anteriormente efetuada e de acordo com os
pontos constantes da DIA.
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2. APRECIAÇÃO
A apreciação técnica do documento objeto da presente análise é a que consta nos pontos seguintes. Para
além dos vários aspetos identificados e referidos em resultado dessa apreciação, há a evidenciar a
organização do documento agora apresentado, a qual dificulta substancialmente o trabalho a realizar,
uma vez que foi feita a inclusão de vários apêndices no meio das páginas do documento base (Relatório).

2.1

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DO ANTEPROJECTO

Considerando as diferenças introduzidas no Projecto de Execução, face ao inicialmente previsto no
Anteprojecto (na configuração da alternativa 12 para a qual foi emitida a DIA), no RECAPE foram
reavaliados os impactes decorrentes das principais alterações ao nível dos seguintes factores ambientais:
Geologia e Geomorfologia; Hidrogeologia; Recursos Hídricos Superficiais (Aspectos quantitativos e
Qualidade); Ecologia (Ecossistemas terrestres e Ecossistemas aquáticos); Uso do Solo; Ordenamento do
Território; Ruído e Qualidade do Ar; Património; Sócio-economia; Paisagem.
No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações sobre a reavaliação efectuada no
RECAPE referente às alterações introduzidas no Projecto de Execução, tendo sido efectuada uma análise
para cada um dos factores ambientais abordados. Foram ainda efectuados vários comentários relativos a
essas mesmas alterações e sobre a sua abordagem no RECAPE.
No documento agora em análise, com vista a dar resposta aos aspectos relacionados com o Projecto de
Execução e ainda ao nível de cada um dos factores ambientais analisados, mencionados pela CA no
Parecer da CA de junho de 2011, são apresentadas reavaliações dos impactes ambientais ao nível dos
seguintes elementos do projeto:

Escombreiras; estaleiros; acessos
Postos de corte; subestações; linhas eléctricas
Regularização do leito do rio a jusante da barragem de Daivões; açude de Daivões
Deste modo, a respetiva apreciação desta informação é a que de seguida se apresenta.
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2.1.1

ESTALEIROS, ESCOMBREIRAS, ACESSOS

No Anexo III é efectuada a descrição técnica e a caracterização ambiental dos estaleiros e escombreiras
previstos, assim como dos acessos a utilizar em fase de obra. É ainda apresentada a justificação para as
alterações introduzidas no Projecto de Execução, face ao previsto no Anteprojecto.
Plano de estaleiros
Para as incongruências identificadas pela CA no Parecer de junho de 2011, relativamente às medições das
superfícies dos estaleiros, é apresentada como justificação que as mesmas decorreram, sobretudo, de em
alguns casos a superfície medida se referir à superfície real de uso e noutros à superfície de ocupação
necessária para poder obter a referida superfície de uso. Assim, foi efectuada a revisão das medições,
sendo indicada a superfície de ocupação correspondente à área final real intervencionada.
Na informação apresentada são descritas as características de cada um dos estaleiros, sendo efectuada
uma caracterização ambiental ao nível das principais afectações do território, na qual são referidas,
fundamentalmente, as afectações ao nível dos habitats, das classes de ocupação de solo, da REN e da
RAN.
São ainda apresentadas as justificações para as alterações de localização efectuadas face ao previsto no
Anteprojeto.
No AH de Gouvães, as áreas do estaleiro 43 e do 44 sofreram uma alteração da sua área, face ao
previsto no RECAPE decorrente da recomendação efectuada pela CA no Parecer de junho de 2011,
segundo a qual era referida a necessidade de revisão da área de ocupação destes estaleiros devido à
possibilidade de presença de Veronica micrantha nas suas proximidades não devendo ser ocupada a
margem de 5 m do rio Louredo.
Os dados relativos aos estaleiros, com base no documento objeto da presente apreciação, são
apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 - Estaleiros definidos e situação final após a obra.
(a sombreado, os estaleiros localizados total ou parcialmente dentro do SIC Alvão-Marão;
G – Gouvães; AT – Alto Tâmega, D – Daivões)
Nº

Área
(ha)

AH

3a

0,52

G

3b
13a
13b
13c
14a
16a
16c
22a
23
26a
26b
26c
26e
26f
31a
31b
31c
37a
37b
37c
43

1,5
0,97
2,19
1,85
1,99
0,56
0,42
0,58
0,43
0,37
0,48
0,62
0,53
0,45
0,36
1,37
5,65
1,17
5,26
2,62
1,81

G
AT
AT
AT
AT
G
G
D
G
G
G
G
G
G
D
D
D
G
G
G
G

44

17,84

G

Projeto

Escombreira 31b.
Escombreira 31c.

Escombreira 2
Sobreposição parcial com a
pedreira

Situação final
Torre das comportas e entrada para túnel de adução (1,88%
inundado)
Recuperado
Recuperado
Posto de corte do AT (1,6 ha serão recuperados)
Recuperado
Recuperado
Acesso á central de Gouvães (25% submerso)
Edifício de controlo da central
Recuperado
Acesso ao túnel de adução. Parcialmente recuperado
Acesso chaminé de equilíbrio. Parcialmente recuperado
Acesso conduta forçada. Parcialmente recuperado
Acesso conduta forçada. Parcialmente recuperado
Recuperado
Acesso poços da conduta forçada. Parcialmente recuperado
Recuperado
Posto de corte de Daivões
Zona de lazer
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Submerso
Submerso

Consideram-se válidos os critérios aplicados para a escolha dos locais para a instalação dos estaleiros e
aceitam-se também como válidas as justificações para as diferenças de valores de área que existiam
entre o RECAPE e os Elementos Complementares. De uma forma geral, não se verifica que os estaleiros
sejam implementados em locais com grande sensibilidade ambiental, com exceção dos localizados em
Gouvães, mas como se encontram na área que será submersa pela albufeira, o seu impacte será
negligenciável. As áreas totais dos estaleiros de Gouvães e do Alto Tâmega foram reduzidas, por
comparação com as soluções apresentadas em RECAPE. As áreas de estaleiro de Daivões, pelo contrário,
foram ampliadas. No entanto, o seu deslocamento para locais a cotas mais baixas e mais próximos das
frentes de obra reduzem a sua visibilidade e, consequentemente, os impactes cénicos decorrentes da sua
presença e funcionamento.
Os elementos disponibilizados permitem concluir que as áreas foram prospetadas e que as atuais
localizações não interferem com elementos patrimoniais. Também se verifica o cumprimento da
recomendação relativa à V. micrantha. Apesar de ser referido que não foram encontradas áreas
degradadas para a colocação de estaleiros, o estaleiro 26d estará localizado numa zona já
intervencionada (aterro).
No total, os estaleiros ocuparão uma área de 49,54 ha, sendo 29,74 ha emersos. Destes apenas 16,83 ha
serão totalmente recuperados, podendo ainda acrescentar-se 5,65 ha que serão recuperados como áreas
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de lazer, sendo as restantes áreas não recuperadas ou recuperadas parcialmente. Os valores obtidos são
semelhantes aos considerados nos Elementos Complementares e confirmam a diminuição da área
ocupada por estaleiros face ao previsto na fase de EIA (Anteprojeto). No entanto, de acordo com a
resposta sobre o cumprimento da medida de minimização 49, os proprietários dos terrenos poderão
definir outros usos para as áreas de estaleiros que não serão ocupadas por elementos do projeto.
Definindo-se outros usos que não a recuperação ambiental, significa que o impacte ambiental do projeto
será incrementado. Assim, deverá ser apresentada informação, quando essa decisão for tomada, sobre as
alterações aos projetos de recuperação previstos atualmente.
As medidas de minimização já fixadas, que determinam o acompanhamento arqueológico da desmatação
e movimentação de terras afiguram-se suficientes.
Em relação ao estaleiro 31c, sobreposto à escombreira 31c, a pretensão de a transformar, em fase de
recuperação, numa área de lazer, carece de evidência de acordo ou articulação com qualquer entidade
supramunicipal ou com os municípios.
Considera-se assim, que o projeto complementar relativo aos estaleiros pode ser aprovado.

Plano de escombreiras
Sendo apresentados os aspectos gerais que conduziram à selecção dos locais de escombreiras, é
efectuada uma descrição de cada uma delas com indicação do respectivo uso e a justificação da solução
adoptada.
Para as incongruências identificadas pela CA no Parecer de junho de 2011, relativamente às medições das
superfícies das escombreiras, é apresentada como justificação que as mesmas decorreram, sobretudo, de
em alguns casos a superfície medida se referir à superfície real de uso e noutros à superfície de ocupação
necessária para poder obter a referida superfície de uso. Assim, foi efectuada a revisão das medições,
sendo indicada a superfície de ocupação correspondente à área final real intervencionada.
Os projectos das escombreiras 1 e 2 do Aproveitamento de Gouvães foram revistos com vista a dar
cumprimento ao referido no Parecer da CA de junho de 2011: respeitar o limite de protecção dos
elementos patrimoniais de Chã das Arcas, limitar a cota final de enchimento das escombreiras ao nível
mínimo de exploração extraordinária (873 m) e respeitar a existência (na margem do rio Louredo) de
espécies protegidas como a Veronica micrantha.
É referido que, na quantificação do escombro sobrante a transferir para as escombreiras, já foi
descontada a reutilização do material proveniente da escavação para a formação de aterros localizados,
terraplanagens e acessos. Por outro lado, a Iberdrola disponibilizará o material proveniente da escavação
ao pessoal da zona que demonstre o seu interesse.
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As características mecânicas dos escombros não permitem em princípio a sua utilização como inertes para
o betão ou para firmes. Quanto à sua utilização para recuperar áreas degradadas, não foi possível
encontrar áreas degradadas na envolvente que pudessem ser utilizadas como escombreiras e que não
supusessem um aumento considerável do impacte devido ao transporte destes materiais, decorrente do
aumento das distâncias de transporte e a consequente afectação ao tráfego local.
Na capacidade útil das escombreiras foi tido em conta que é necessário deixar uma margem de volume.
Em particular nos 3 aproveitamentos foi deixada uma escombreira com maior capacidade que expectável
para possibilitar admitir os possíveis excedentes de escombros. A escombreira de Gouvães (25) é a que
tem maior capacidade de reserva.
Todas as escombreiras serão desativadas após finalizar o seu uso e serão submetidas a trabalhos de
integração paisagística, exceto aquelas que ficam inundadas ou as áreas que serão utilizadas para outros
fins.
Na informação apresentada são descritas as características de cada uma das escombreiras, sendo
efectuada uma caracterização ambiental ao nível das principais afectações do território, na qual são
referidas, fundamentalmente, as afectações ao nível dos habitats, das classes de ocupação de solo, da
REN e da RAN. É apresentada a informação relativa à desactivação, limpeza e monitorização das bacias
de decantação das diferentes escombreiras.
Relativamente à interferência da escombreira 31c com uma linha de água, é referido que será tomada
como medida de minimização a canalização subterrânea em fase de obra. Esta canalização será realizada
mediante a utilização de manilhas de betão evitando-se desta forma a recepção de finos da escombreira
que poderiam ser arrastados para o rio. Posteriormente ao enchimento completo da escombreira, a água
será canalizada à superfície formando parte da área de lazer.
Os dados relativos às escombreiras, com base no documento objeto da presente apreciação, são
apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2 - Escombreiras definidas em projeto e situação final após a obra.
(a sombreado, as escombreiras localizadas total ou parcialmente dentro do SIC Alvão-Marão;
G – Gouvães; AT – Alto Tâmega, D – Daivões)
Capacidade
(m3)
63.909
185.077
513.872
1.191.195
550.000
933.558
3.374.240
356.743
300.012

% ocupação
prevista

1
2
11
14b
16b
22b
25
26d
31c

Área
(ha)
4,69
8,09
4,18
7,13
7,9
25,74
15,7
3,8
5,65

100
53
95
88
32
92
100

G
G
AT
AT
G
D
G
G
D

31b

1,37

31.501

100

D

41

1,09

35.273

100

D

Nº

85

AH

Projeto

Posto de Corte de Gouvães
Estaleiro 31c
Estaleiro 31b.
Posto de Corte de Daivões

Situação final
Submersa
Submersa
Submersa
Recuperada
Submersa
Recuperada
Recuperada
Posto de Corte de Gouvães
Zona de lazer
Posto de Corte de Daivões
Submersa

Aceitam-se como válidas as explicações relativas às diferenças de áreas e áreas alternativas,
nomeadamente as justificações para a não utilização de escombreiras a submergir pelas albufeiras do
Alto Tâmega e de Daivões. No âmbito das alterações efetuadas, salienta-se: o rebaixamento da cota
máxima de enchimento das escombreiras 1 e 2 para a cota 873, que é correspondente à cota mínima de
exploração extraordinária do AH de Gouvães; modificação da área de ocupação da escombreira 2 para
evitar interferências com os monumentos megalíticos de Chã das Arcas; não afetação de áreas com
presença da espécie protegida Veronica micrantha. Os elementos disponibilizados permitem também
concluir que as áreas foram prospetadas e que as atuais localizações não interferem com elementos
patrimoniais.
A área total prevista para escombreiras é de 85,34 ha, correspondendo com a que tinha sido previsto nos
Elementos Complementares. É possível que esta área possa diminuir caso se confirmem as subocupações
de algumas destas escombreiras, conforme previsto no Quadro 2. Para isso, é necessário que as
escombreiras que poderão não ser utilizadas na totalidade sejam divididas em áreas mais pequenas, a
ocupar com uma ordem pré-definida conforme o volume de escombro a utilizar, evitando a destruição de
áreas que não sejam necessárias.
Serão submersos 25,95 ha de escombreiras, pelo que o impacte das mesmas será negligenciável. As
restantes áreas serão alvo de recuperação paisagística ou servirão para outros fins. É de salientar a
ocupação de 3 escombreiras com elementos do projeto.
Confirma-se assim a diminuição da área ocupada por escombreiras previstas no EIA (Anteprojeto). O total
de escombro passível de ser depositado nestas escombreiras é 7.535.380 m3, embora seja expectável a
deposição de apenas 4.475.620.85 m 3, sendo ambos os valores muito superiores aos previstos no EIA.
No que se refere aos habitats afetados, as escombreiras que afetam áreas de habitats mais importantes
são as situadas dentro das áreas inundáveis, nomeadamente em Gouvães. No entanto, dado que estas
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áreas seriam submersas, os impactes criados pelas escombreiras podem considerar-se como pouco
significativos.
Relativamente ao Património, as medidas de minimização já fixadas, que determinam o acompanhamento
arqueológico da desmatação e movimentação de terras, afiguram-se suficientes.
No que se refere especificamente às escombreiras 25 e 26d do AH de Gouvães, foi referida, no Parecer
da CA de junho de 2011, a necessidade de ser analisada a possibilidade de recorrer a uma alternativa aos
locais previstos para estas escombreiras, de modo a não afetar cursos de água.
De facto, a justificação agora apresentada no documento objeto da presente análise, indicando que as
linhas de água não apresentam caudal permanente, não se considera suficiente, uma vez que uma
deslocação ao local de um técnico da ARH do Norte, I.P. comprovou a existência de linhas de água que
fazem parte integrante da rede hidrográfica nos locais onde se pretende implementar as escombreiras 25
e 26b:
Escombreira 25 – Na linha de água onde está prevista a escombreira 25 foi inclusive possível
constatar escorrências de água para o rio Torno, do qual é afluente. Acresce que ao lado deste
local existe uma pedreira, na qual poderia ser equacionada a possibilidade de deposição de
escombros, evitando desta forma a utilização de espaços integrados na rede hidrográfica;
Escombreira 26d – No local previsto para a implantação da escombreira 26d tem início uma linha
de água, que a jusante se encontra perfeitamente demarcada e vai desaguar no Ribeiro da Fonte
do Mouro (afluente do rio Tâmega). Este local caracteriza-se pelo coberto vegetal
(essencialmente pinheiro bravo), que terá que ser removido para deposição de aterro, e por
declives acentuados, que poderão agravar os fenómenos de erosão e consequente arrastamento
de sedimentos para a rede hidrográfica.
Assim, considera-se que não foi apresentada a análise da possibilidade de recorrer a uma alternativa aos
locais previstos para estas escombreiras, de modo a não afetar cursos de água, não sendo dado
cumprimento ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011. Deste modo, esta informação deverá ser
apresentada previamente ao licenciamento do Projeto de Execução.
Deste modo, com exceção das escombreiras 25 e 26b, considera-se que o projeto complementar relativo
às escombreiras pode ser aprovado. No entanto, para além da informação relativa às escombreiras 25 e
26b, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, deverá ser apresentado o plano de
enchimento faseado para as escombreiras de reserva. Relativamente à escombreira 31c, com uma área
de 5,65 ha, a pretensão de a transformar, em fase de recuperação, numa área de lazer, carece de
evidência de acordo ou articulação com qualquer entidade supramunicipal ou com os municípios.
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Plano de acessos
É feita a identificação, localização e apresentação da efectiva extensão de cada um dos acessos que se
prevê construir ou beneficiar durante a execução dos Aproveitamentos Hidroeléctricos e utilizar na fase
de exploração, sendo ainda apresenta a quantificação das classes de REN afectadas para cada um dos
acessos, na sequência do solicitado pela CA no Parecer de junho de 2011.
Os dados relativos aos acessos, com base no documento objeto da presente apreciação, são
apresentados no Quadro 3.
Quadro 3 – Acessos definidos em projeto e situação final após a obra.
(B - acesso a beneficiar; C – acesso novo a construir; G – Gouvães; AT – Alto Tâmega, D – Daivões)
Acesso
B1
B2
B4
B5
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B18
B19
B25
B30
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C9
C15
C16
C17
C18
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C30
C31
C32
C33
C34

Extensão total (m)
123,76
947,10
386,40
253,99
1043,44
3979,56
2462,94
868,03
3.725,14
3207,84
2025,16
115,52
3192,74
1572,44
4809,87
349,64
229,83
404,33
289,42
143,28
772,66
260,16
247,41
1601,26
540,13
2004,67
702,24
1234,94
901,14
700,88
6306,96
3742,50
5993,92
533,15
1015,82
1481,98
748,12

AH
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
AT
AT
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
D
D
D
D
AT
AT
AT
AT
AT
AT

Situação final
Acesso central Gouvães
Acesso central Gouvães
Acesso subestação
Acesso conduta forçada
Igual a atual + acesso central Gouvães
Acesso chaminé equilíbrio
Acesso conduta forçada
Acesso conduta forçada
Igual a atual
Igual a atual
Igual a atual
Submerso
Pista de pesca
Variante a Seirós – acesso margem direita da Barragem Alto Tâmega
Igual a atual
Acesso central Gouvães
Acesso central Gouvães
Submerso Parcialmente (65,86%). Recuperado parcialmente
Acesso subestação
Acesso conduta forçada
Acesso poço cabos
Acesso chaminé equilíbrio
Reposição da EM-557
Reposição da EM-557
Acesso galerias das barragens
Parcialmente submerso (71,5%). Parcialmente recuperado
Acesso central Daivões
Acesso margem direita da Barragem Daivões
Parcialmente submerso (23,30%)
Acesso margem esquerda Barragem Daivões
Reposição EM 312
Variante a Seirós – acesso margem direita Barragem Alto Tâmega
Acesso margem esquerda barragem Alto Tâmega
Acesso subestação Alto Tâmega
Acesso central Alto Tâmega
Parcialmente submerso (89,20%)
Reposição EM 549

Contabilizam-se 28.713,93 m de caminhos a serem beneficiados e 30.204,44 m de caminhos novos. Os
valores obtidos são semelhantes aos referidos nos Elementos Complementares ao RECAPE. Confirma-se
assim uma diminuição da extensão de acessos beneficiados previstos no EIA e um aumento da extensão
dos acessos novos. É de notar que aqui não estão contabilizados alguns acessos a repor e a reposição de
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acessos a parcelas, ambos com carácter permanente, e os acessos necessários para a desmatação e
construção de linhas de transporte de energia, que poderão ter um carácter temporário. Assim, o impacte
gerado por todo este conjunto de acessos será muito superior ao previsto no âmbito da AIA.
Refira-se ainda que, dos acessos previstos no Quadro 3, apenas está prevista a recuperação (reposição
da situação inicialmente existente) de 2 acessos novos (temporários) que serão parcialmente submersos.
Considera-se que na parte não submersa dos acessos C22 e C33 deverá ser reposta a situação
inicialmente existente, para que não constituam acessos à albufeira. Reitera-se que todos os acessos
provisórios, sem uso posterior deverão, após conclusão da obra, ser desativados e as áreas ocupadas
pelos mesmos deverão ser sujeitas a recuperação paisagística.
Na construção e beneficiação de acessos devem ser aplicadas as seguintes medidas de minimização:
Nos locais de construção dos viadutos sobre as linhas de água, deverá ser minimizada a
destruição da vegetação ripícola e a afetação das encostas das mesmas. Após a intervenção, a
vegetação das margens e das encostas deverá ser reposta;
No caso de existirem zonas húmidas na proximidade do acesso (charcas, albufeiras), que possam
servir como locais de reprodução de anfíbios, deve ser prevista a colocação ou adaptação de
passagens hidráulicas para servirem como passagem para pequenos animais, nomeadamente
pequenos mamíferos, répteis e anfíbios;
As entradas e saídas das passagens hidráulicas quando em grande desnível, deverão ser
preferencialmente em rampa, evitando as caixas verticais e as escadas, para permitir a sua
utilização por pequenos animais;
Nas passagens hidráulicas que permanecem mais de 6 meses com água, deverão ser criados
passadiços secos para permitir a sua utilização como locais de atravessamento da estrada;
As passagens hidráulicas deverão ter chão liso, em cimento ou outro material, para facilitar a sua
utilização como passagem para a fauna.
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2.1.2

POSTOS DE CORTE; SUBESTAÇÕES; LINHAS ELÉTRICAS

No Anexo IV é apresentada uma Nota Técnica e Ambiental das Linhas de Média Tensão, que pretende
dar resposta às solicitações da CA no Parecer de junho de 2011.
É referido que "A Subestação de Gouvães 60/20 kV inclui-se no Projecto do Posto de Corte de Gouvães e

os impactes provocados por esta infra-estrutura são avaliados no Estudo de Impacte Ambiental das LMAT
e Postos de Corte da IBERDROLA na região do Alto Tâmega, o qual se encontra em processo de
Avaliação de Impacte Ambiental".
Assim, esta Nota Técnica e Ambiental incide sobre os Projectos de Execução das quatro linhas de média
tensão a 20kV:
Linha SE Gouvães – PC Alto Tâmega – dupla a 20 kV
Linha SE Gouvães – Barragem Gouvães – simples a 20 kV
Linha SE Gouvães – PC Daivões – dupla a 20 kV
Linha PC Daivões – CH Daivões - dupla a 20 kV
Estas linhas têm por objectivo garantir a alimentação dos serviços auxiliares das diferentes instalações
que constituem os Aproveitamentos Hidroeléctricos que integram o SET. Cada uma destas linhas, ao
longo do seu percurso, estabelece vários pontos de ligação (da fase de construção e fase de exploração).
Os corredores das linhas analisados atravessam o distrito de Vila Real [concelhos de Ribeira de Pena
(freguesias de Ribeira de Pena-Salvador- e Santa Marinha) e de Vila Pouca de Aguiar (freguesias de
Parada de Monteiros, Lixa do Alvão e Santa Marta da Montanha)] e, pontualmente, o distrito de Braga
(concelho de Cabeceiras de Basto, freguesia de Cavez). A Linha SE Gouvães – Barragem Gouvães,
a 20 kV, atravessa o Sítio da Rede Natura Alvão/Marão (PTCON0003) e a Linha SE Gouvães – PC Daivões,
a 20 kV, atravessa marginalmente em dois locais este Sítio da Rede Natura. Com os limites coincidentes
com este Sítio, existe ainda a Área Importante para as Aves (Important Bird Area – IBA) das Serras do
Alvão e Marão (PT035).
A Nota Técnica e Ambiental efetua a avaliação dos impactes (ao nível de Especificidades Sócioeconómicas e de uso do solo, Ordenamento do território, Condicionantes, Ecologia, Património),
propondo um conjunto de medidas de minimização. É referido que "(…) na sequência do Parecer da CA

ao RECAPE, foi sistematizada a avaliação anteriormente realizada para as linhas de média tensão
previstas, a qual é apresentada no presente documento, procedendo-se ainda à integração de informação
complementar à já analisada, nomeadamente os resultados de estudos ecológicos posteriores, e à
afinação pontual do traçado já apresentado, em virtude da realização de uma análise ambiental mais fina.
(…) Este documento deve ainda ser entendido como um complemento a toda a informação já
apresentada no âmbito do RECAPE do SET, do EIA das LMAT e PC da IBERDROLA no Alto Tâmega, e
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inclusive do documento de resposta ao Parecer da CA, também estes utilizados como documentação de
apoio à elaboração da presente Nota Técnica".
Na Nota Técnica é efetuada a justificação relativamente aos atravessamentos da Rede Natura 2000:

"(…) verifica o atravessamento da Rede Natura 2000, nomeadamente, do Sítio Classificado Alvão/
Marão, pelos seguintes troços das linhas de média tensão:
Linha SE Gouvães-Barragem Gouvães, a 20 kV: vãos desde o apoio 8 ao apoio 29;
Linha SE Gouvães-Daivões, a 20 kV: nos vãos entre os apoios 13 e 16 e entre os apoios 22 e
28.
No caso da Linha SE Gouvães-Barragem Gouvães, a 20 kV, e atendendo a que a mesma estabelece a
ligação com a barragem de Gouvães, cuja localização aprovada se implanta no interior da Rede
Natura 2000, não foi possível definir qualquer alternativa que evitasse este atravessamento. Salientase ainda que o traçado de linha definido entre os apoios 8 e 14 não foi possível ser desviado para
Nordeste, atendendo a que o apoio 9 não pode ser alterado, pois constitui o ponto do traçado em
que se procede a uma baixada para a alimentação da Chaminé de Equilíbrio que se implanta no
mesmo local (ver Anexo 18 do projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, pp.7).
No que se refere à linha SE Gouvães-Daivões, a 20 kV, observa-se o atravessamento marginal da
Rede Natura por 6 apoios, sendo que o apoio localizado mais no interior da Área Classificada se

implanta a 500 m do seu limite (apoio 23) e os restantes a uma média de 200 m de distância. A
totalidade destes apoios apenas foi implantada no interior da Rede Natura 2000 por se registarem, na
sequência da avaliação técnica da topografia do terreno, restrições técnicas de implantação no seu
exterior (caso dos apoios 14 e 15), ou em virtude de impedimentos decorrentes da actual ocupação
do solo e condicionantes existentes (apoios 23 a 27). Assim, no caso dos apoios 14 e 15, salienta-se
que o local do apoio 14 não pode ser alterado, pois constitui o ponto do traçado em que se procede a
uma baixada provisória para a alimentação do Estaleiro de Bustelo (para a fase de obra) que se
implanta no mesmo local (ver Anexo 18 do projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães,
pp.8), e que o apoio 15 procurou minimizar a afectação das manchas florestais existentes e evitar as
zonas de declive desfavorável. Os apoios 23 e 24 foram definidos por forma a ajustar o traçado da
linha à actual EN 206 e caminhos municipais já existentes e se desviarem das habitações da
povoação de Portela de Santa Eulália. No caso dos apoios 26 e 27, o respectivo posicionamento
resultou da preocupação em se garantir a não sobrepassagem de casas (vão 25-26) e o cumprimento
da servidão do heliporto de Ribeira de Pena, tendo-se ainda tido que compatibilizar o traçado com a
Auto-estrada A7 e respectivos nós.
Sendo apresentada a representação cartográfica da totalidade da Rede de Distribuição e de Transporte
de Energia existente e prevista para a zona de implantação do projeto, é referido que:
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Existe actualmente já uma vasta rede de distribuição de energia (linhas de média tensão) na
zona, a cargo da EDP Distribuição;
Encontram-se actualmente em projecto (e em processo de AIA) diversas linhas de transporte
de energia (linhas de muito alta tensão), sendo os respectivos promotores a IBERDROLA e a
REN, SA;
Não se conhecem actualmente os traçados das linhas temporárias a construir durante as
obras dos Aproveitamentos Hidroeléctricos, uma vez que estes apenas serão definidos pelos
respectivos Empreiteiros, sendo o licenciamento das linhas da sua responsabilidade;
A única linha temporária prevista já se encontra licenciada e corresponde à linha que irá
alimentar o túnel de prospecção da Central de Gouvães;
Não existem traçados de linhas de baixa tensão. As ligações verticais a criar são em média
tensão, sendo posteriormente feita a transformação em baixa tensão. As linhas de baixa
tensão a desenvolver têm apenas como objectivo alimentar escritórios e fornecer iluminação
às instalações de apoio, pelo que se encontrarão circunscritas à área dos estaleiros.

Decorrente da análise efetuada, verifica-se que o traçado das Linhas de Média Tensão (LMT) da Iberdrola
está definido de forma a unir vários pontos de ligação através de linhas de 20 kV, tanto permanentes,
como sejam os Postos de Corte, como temporários, como sejam os estaleiros. Apesar de algumas das
estruturas ligadas por esta linha serem temporárias, o traçado da mesma será permanente. Assim,
considera-se que as estruturas de carácter temporário do projeto não deveriam condicionar a definição de
uma linha permanente, sendo estas estruturas conectadas à rede de uma forma temporária que seria
desmantelada após a conclusão da obra e o encerramento da estrutura temporária, reduzindo os
impactes gerados pela linha. Esta opção poderá, por exemplo, evitar o atravessamento permanente do
SIC Alvão-Marão, na linha Subestação de Gouvães (SEG) – Posto de Corte de Daivões (PCD), se a ligação
ao estaleiro de Bustelo não condicionar o traçado da linha. Assim, considera-se desde já que o traçado
das LMT deve ser reavaliado tendo em conta apenas os pontos de ligação permanentes.
Por outro lado, dos pontos de ligação permanentes, apenas o PCD, a Barragem de Gouvães (BG), a
chaminé de equilíbrio e, presume-se, os escritórios da Iberdrola, se encontram definidos. A Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) das Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT) da Iberdrola, onde se incluem o Posto
de Corte do Alto Tâmega (PCAT), Posto de Corte de Gouvães (PCG) e a SEG (ponto central onde se ligam
todas as linhas), foi desfavorável e encontra-se ainda em fase de audiência prévia dos interessados até
24 de fevereiro. Isto significa que estes pontos de ligação não estão aprovados e sem eles não se poderá
aprovar o traçado das LMT. Apenas a linha PCD – Central Hidroelétrica de Daivões (CHD) tem os pontos
de ligação aprovados. Por outro lado, é referido que o traçado das LMT privilegiou o traçado das LMAT da
Iberdrola, mas dado que estas foram objeto de decisão desfavorável, já não há corredores que sustentem
esta opção. Acresce ainda o facto da subestação da REN (Redes Energéticas Nacionais) de Ribeira de
Pena, onde as LMAT da Iberdrola se ligariam, assim como vários troços das LMAT da REN, cujos
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corredores eram também utilizados pelas LMAT da Iberdrola, terem sido objeto de uma DIA desfavorável.
A DIA relativa ao projeto da REN refere mesmo a seguinte condicionante:

“Garantir a articulação das linhas do projeto em avaliação com as linhas de muito alta tensão da
Iberdrola na região do Alto Tâmega, de modo a ambos os projetos se desenvolvam num corredor
comum e minimizem os impactes inerentes, tendo por base uma avaliação integrada de impactes
cumulativos”.
Os valores naturais que motivaram o parecer desfavorável às LMAT da REN e LMAT da Iberdrola são os
mesmos que são afetados pelas LMT da Iberdrola, dado que todos estes projetos se desenvolvem no
mesmo território. O atravessamento do SIC Alvão-Marão, de territórios de lobo, nomeadamente da
alcateia do Minhéu, do buffer ao abrigo de quirópteros e de zonas de alimentação e de nidificação de
rapinas, são as situações comuns a todos estes projetos.
De acordo com as razões de fato e de direito da decisão, constantes na DIA do projeto das linhas da
REN, “…o troço 4 deverá ser redefinido e articulado com as linhas da Iberdrola, entre os Postos de Corte

de Alto Tâmega e Gouvães, de modo a que ambas as linhas se desenvolvam no mesmo corredor,
afastando-o da zona mais sensível para o lobo-ibérico”.
Refere também o seguinte:

“Como referido, o troço 4B interseta o Sítio Alvão/Marão, em particular, uma área sensível para
aves de rapina, e, marginalmente, um abrigo de quirópteros de importância nacional. Desta
forma, pelas características do projeto, preveem-se impactes negativos significativos para a
avifauna, com a mortalidade das aves por colisão com a linha, bem como da alteração do seu
comportamento por ação do efeito barreira causado pela linha”.
No que se refere ao projeto das LMAT da Iberdrola, a proposta de DIA desfavorável refere:

Deverão ser ponderadas alternativas fora desta área de estudo para a localização dos postos de
corte, dos corredores de ligação das linhas de muito alta tensão e da subestação de Ribeira de
Pena, garantindo a necessária articulação com o projeto do “Eixo da Rede Nacional de Transporte
(RNT) entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar a 400 kV” da REN, SA, e
a avaliação integrada dos impactes cumulativos dos dois projetos.
Daqui se conclui que há uma interdependência de todos estes projetos de linhas, dado que estabelecem
ligação entre vários pontos comuns, carecendo esses pontos de aprovação. Por outro lado, o resultado da
articulação entre os dois projetos de LMAT e a análise de alternativas fora desta área, conforme consta
na proposta de DIA das LMAT da Iberdrola, poderá colocar os pontos de ligação (subestação de Ribeira
de Pena, PCAT, PCG e SEG) em locais totalmente diferentes dos previstos atualmente, pelo que as linhas
de LMT terão de se acomodar a esses pontos de ligação. Por tudo isto, não faz nenhum sentido aprovar,
nesta fase, um projeto de LMT que depende das conclusões de outros projetos e que previsivelmente
implicará alterações face ao projeto atual. Além disso, as LMT representam um impacte acrescido sobre

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões

17

Parecer da Comissão de Avaliação
Fevereiro de 2012
Pós-Avaliação n.º 402

os mesmos valores naturais/ambientais identificados nos outros projetos pelo que é imprescindível fazer
uma avaliação integrada dos três projetos.
Face ao elevado número de LMT existentes na zona é de crer que seja possível estabelecer ligações
temporárias, ou mesmo permanentes, que resolvam o problema das conexões elétricas com os locais de
obra. Apesar de ser referido no RECAPE do SET que o não estabelecimento de uma solução com a EDP se
justifica pelo tempo que a mesma demora a implementar, face ao atraso que a obra tem e terá,
decorrentes da resolução dos processos de impacte ambiental acima referidos, considera-se que esta
justificação deixa de ter suporte.
No que se refere à linha, CHD – PCD, embora os pontos de ligação já estejam aprovados, considera-se
que, face ao impacte gerado pelo atravessamento do rio Tâmega (cumulativamente com as linhas LMAT),
deve ser estudada a possibilidade de fazer o atravessamento do rio Tâmega destas linhas pelo
coroamento da barragem de Daivões, evitando assim a criação de mais planos de colisão e de
eletrocussão da fauna voadora. Durante a obra, a linha poderia ser estabelecida provisoriamente por via
aérea e ser depois ligada por via terrestre, desmontando a ligação aérea.
Em relação às medidas de minimização a aplicar, não se considera justificada a não utilização de pórticos,
ou eventualmente de apoios em abóboda em vez de galhardete. Estes apresentam um risco de colisão
muito inferior aos apoios em galhardete. A presença confirmada de Tartaranhões ( Circus pygargus e C.

cyaneus), espécies com um estatuto de ameaça, com um risco de colisão intermédio e com um risco de
eletrocussão de nível II-III (de acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação
de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica do ICNB) configuram a necessidade de
implementação de medidas de minimização numa área mais alargada do que apenas as previstas para o
SIC/IBA. O documento em análise refere ainda a presença de outras espécies de rapinas que poderão
também condicionar a aplicação de medidas de minimização, nomeadamente espécies com estatuto de
ameaça como sejam a Águia de Bonelli. A análise destas situações deverá ter em conta os dados mais
recentes dos estudos sobre avifauna e quirópteros que estão a decorrer.
Ainda no que concerne às medidas a aplicar, considera-se que devem ser isoladas todas as derivações e
postos de transformação e que as espirais a utilizar, para sinalização das linhas, devem ser BFD de
fixação dupla com 35 cm.
A implementação das LMT deverá obrigar à existência de um Plano de Monitorização adequado que
verifique os seus impactes e o sucesso das medidas de minimização.
Assim, em síntese:
Emite-se parecer desfavorável à rede de LMT, considerando que a mesma deve ser avaliada e
definida de uma forma integrada com as LMAT da Iberdrola e as LMAT da REN;
Deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução do SET, um
projeto de rede LMT provisório para a fase de construção, privilegiando a rede de distribuição e
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transporte e energia existente, que deverá cumprir as condicionantes estabelecidas na DIA do
projeto do SET;
Deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução do SET, um
estudo de viabilidade do atravessamento do rio Tâmega pela linha CHD – PCD em “cabo
terrestre”, aproveitando o coroamento da barragem de Daivões;
Caso se mantenha a necessidade de estabelecer uma rede privada de LMT, deverá ser
apresentado, após a resolução dos procedimentos de AIA das LMAT da Iberdrola e da REN acima
referidos, um novo estudo de traçados, considerando apenas os pontos de ligação fixos e
cumprido as condicionantes estabelecidas na DIA do SET. Este estudo deverá integrar a análise
dos respetivos impactes ambientais para os diferentes fatores ambientais, utilizando uma
adequada metodologia, e proposta de adequadas medidas de minimização.
A emissão de DIA desfavorável ao projeto das LMAT da Iberdrola implica a não aprovação da localização
dos Postos de Corte do Alto Tâmega e de Gouvães, incluindo a Subestação de Gouvães. No projeto do
SET existem estaleiros, escombreiras e acessos, que estão relacionados com estas estruturas, pelo que se
considera importante que seja analisada a possibilidade de não utilizar estas áreas e acessos, até à
decisão sobre as LMAT, de forma não incrementar o impacte do projeto pela destruição de áreas que
depois podem não ser necessárias, caso se venha a decidir por diferentes localizações para as estruturas
anteriormente referidas. Assim, previamente ao licenciamento do Projeto do SET, deverá ser apresentada
uma análise das implicações da DIA desfavorável das LMAT da Iberdrola sobre estes projetos
complementares previstos no AH de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega. Deve ser analisada a possibilidade
da não utilização, permanente ou temporária, ou redução das áreas e acessos previstos para estas
estruturas, até à decisão final sobre as LMAT da Iberdrola.
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2.1.3

REGULARIZAÇÃO DO LEITO DO RIO A JUSANTE DA BARRAGEM DE DAIVÕES; AÇUDE DE DAIVÕES

No Anexo V é apresentada uma Nota Técnica e Ambiental – Açude a Jusante do Aproveitamento

Hidroeléctrico de Daivões, que pretende dar resposta às solicitações da CA no Parecer de junho de 2011.
Nesta Nota Técnica e Ambiental é fundamentada a solução construtiva do açude galgável, as
intervenções no leito do rio, e as infra-estruturas a jusante nomeadamente o medidor de caudal, e as
razões que a determinaram. É ainda apresentada informação detalhada relativa ao funcionamento do
açude, para além das situações extremas das posições das comportas, e do seu funcionamento em
regime de eclusagem relacionadas com a descarga do caudal ecológico.
É justificado que as alterações decorreram: das imposições da DIA; de solicitações da C.M. Cabeceiras de
Basto; constituir a ampliação da pista de pesca de Cavez uma medida de compensação socioeconómica
(incluída no Plano de Acção Socioeconómico apresentado no RECAPE).
O documento apresentado efectua ainda a correspondente avaliação de impactes das intervenções a
efectuar a jusante da albufeira de Daivões ao nível dos seguintes factores ambientais: Geologia,
Geomorfologia; Solos; Ocupação do Solo; Recursos Hídricos Superficiais; Recursos Hídricos Subterrâneos;
Ecologia; Ordenamento do Território; Condicionantes; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar; Sócioeconomia; Património. É também realizado um enquadramento paisagístico da zona objecto de estudo.
No documento agora apresentado é referido que a área inundada ao NPA pela albufeira criada pelo açude
de Daivões era de 10,80 ha (p. 39), sendo indicado que a mesma constava do EIA.
Questionada a Iberdrola, sobre a indicação da localização desta informação no EIA do SET (ou na
restante informação apresentada no âmbito do procedimento de AIA então realizado), verifica-se que no
esclarecimento prestado o valor correspondente à área inundada não constava efetivamente do EIA.
Não obstante o facto da área inundada no Anteprojeto ser superior à área inundada no Projeto de
Execução, acresce ainda referir que, atendendo a este mesmo esclarecimento, este valor constitui apenas
uma aproximação do valor correto, o qual só pode efetivamente ser obtido através de uma medição com
recurso a cartografia.
A situação de referência apresentada não é diversa daquela que já era conhecida, dado que esta zona já
tinha sido coberta pelos estudos que foram feitos para o EIA e RECAPE do SET, e também porque a
situação de referência agora apresentada se baseia nesses estudos. No entanto, esperava-se uma
avaliação de impactes com identificação das espécies e indivíduos afetados mais dirigida a este projeto
complementar, o que não se considera totalmente conseguido. A título de exemplo, refira-se que, nesta
avaliação de impactes, não é mencionado se as espécies RELAPE identificadas na situação de referência
são afetadas, nem quais os impactes que recaem sobre os mexilhões.
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Relativamente ao açude e às obras de regularização do rio, aceitam-se as justificações apresentadas,
nomeadamente a imprescindibilidade das mesmas para o funcionamento da central de Daivões e da pista
de pesca. No entanto, dado que a pista de pesca irá funcionar num sistema fechado e totalmente
artificializado, com poucas condições para permitir a reposição populacional das espécies de forma
natural, considera-se que a viabilidade da pista de pesca é questionável. Assim, deverá ser apresentado
um estudo de viabilidade da mesma com previsão de cenários a 5 e a 10 anos, com identificação das
necessidades de intervenção ao nível estrutural ou das espécies. Este estudo deverá ser objeto de
emissão de parecer por parte da AFN, no que se relaciona com o seu funcionamento. Esta informação
deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, devendo ser atendido o
que esta entidade referir.
Sobre a questão do medidor de caudal, regista-se com interesse a não efetivação de uma barreira
contínua transversal ao rio, permitindo que os organismos aquáticos possam sempre circular entre a
bacia de jusante e de montante.
As falhas identificadas na avaliação de impactes ao nível dos sistemas ecológicos deverão ser colmatadas
com os estudos que estão a decorrer ou com entrega de um relatório próprio, até 1 ano após o
licenciamento do Projeto, recorrendo aos dados mais atuais. Assim, os estudos deverão responder às
seguintes questões:
Que espécies e quantidade de indivíduos da flora RELAPE são afetadas?
Que peixes se poderão manter na albufeira do açude? Terão acesso a áreas de reprodução?
Qual a perda de mexilhões? Qual a possibilidade de manutenção de populações destas espécies
na zona? Pode haver medidas de minimização que permitam a manutenção destas espécies na
zona (criando, por exemplo, um fundo rugoso)
Qual o impacte no atravessamento do rio Tâmega pela fauna terrestre? Quais as possibilidades
de mitigar este impacte?
Será possível a implementação de medidas compensatórias de plantação de espécies ribeirinhas
nas margens afetadas e em margens não naturais do rio Tâmega no troço Daivões - albufeira de
Fridão (inclusive na pista de pesca)?
No que se refere especificamente ao património cultural, os elementos agora apresentados permitem
suportar uma avaliação de impactes. Foram identificados 3 elementos patrimoniais:
Ponte de Cavez, Monumento Nacional
Ponte Antiga sobre o Rio Moimenta, Imóvel de Interesse Público
Edifício em pedra parcialmente arruinado (arquitetura vernacular)
O edifício encontra-se numa situação estruturalmente muito instável, devido a uma escavação para
alargamento do caminho contíguo, que deixou uma das paredes praticamente sem apoio. A avaliação
realizada reconhece esta situação e admite a sua destruição parcial. Deve-se aplicar o princípio da
prudência e deste modo deverá ser realizado o levantamento arquitetónico do imóvel à escala
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1:50 (planta, alçados e pelo menos um corte longitudinal) e 1:20 para eventuais pormenores
arquitetónicos relevantes. Este levantamento deve ser realizado e submetido à aprovação da tutela do
Património Cultural antes do início das obras.
No que concerne às condicionantes serão afetadas irreversivelmente 7,38 ha de solos da REN e 0,66 ha
de solos da RAN o que configura um impacte direto e negativo.
Deverá a Iberdrola garantir que os pareceres da ERRAN, da AFN e das Assembleias de Compartes têm e
conta os dados incluídos nos documentos objeto do presente Parecer.
Devem cumprir-se as medidas de mitigação propostas no âmbito dos vários fatores ambientais,
nomeadamente as que se referem às espécies exóticas e ao tratamento dos solos onde estas se
encontram.
A Ponte Antiga sobre o Rio Moimenta não pode ser utilizada para circulação de veículos pesados ou
máquinas afetas à obra.
Deve ainda ser implementada uma medida de minimização que evite a escorrência de matérias oriundas
das escavações do leito do rio ou das margens para jusante.
De referir ainda que este projeto deve ser objeto de articulação com a respetiva entidade gestora.
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2.2

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA

2.2.1

CONDICIONANTES DA DIA

3.

Face à proximidade da falha activa de Penacova-Régua-Verin, potencialmente
geradora de sismos de magnitude elevada, a estrutura dos Aproveitamentos
Hidroeléctricos deverá ser dimensionada de modo a acautelar a ocorrência de
sismos de elevado grau nas proximidades. Assim, o Projecto de Execução deverá
prever a adopção das medidas de âmbito geotécnico que se venham a considerar
necessárias, devendo ser adoptadas, quer ao nível de projecto, quer dos processos
construtivos as soluções adequadas à acção quer da sismicidade natural (risco
sísmico), quer dos fenómenos de sismicidade induzida pelo enchimento das
albufeiras.
Deverá ainda ser prevista, caso se verifique necessário (situação a avaliar no
âmbito da elaboração do Projecto de Execução), a instalação de um sistema de
monitorização da microssismicidade, de forma a permitir a observação sismológica
desde o início da construção, durante o primeiro enchimento e durante a
exploração do empreendimento.

De acordo com a análise efectuada no documento objecto da presente apreciação considera-se foi dada
resposta às questões relativas à sismicidade, colocadas no Parecer da CA de junho de 2011, pelo que se
considera demonstrado o cumprimento desta condicionante.

5.

Garantir o cumprimento e a implementação do regime de caudais ecológicos e o
regime de caudais reservados das infra-estruturas hidráulicas afectadas pelo
Projecto.

A avaliação da implementação e garantia do cumprimento do regime de caudais ecológicos e dos caudais
reservados é efetuada no âmbito da análise dos números 5 e 6 e 7 do ponto III) Recursos Hídricos, dos
Elementos a Apresentar em RECAPE.
Considera-se que foi dada resposta às questões colocadas no Parecer da CA de junho de 2011, pelo que
se considera demonstrado o cumprimento desta condicionante.

6.

Estabelecer um Protocolo de Colaboração com a Agência de Desenvolvimento
Regional, preconizada na DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de
Fridão” (elemento n.º 12 a apresentar em RECAPE da mencionada DIA) e que
deverá ser alargada aos municípios abrangidos pelo projecto em apreço, ou suas
associações, e outros agentes locais, com o objectivo de promover o
desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver
projectos integrados destinados a repor e potenciar as principais dimensões
impactadas pelo projecto, designadamente: a mobilidade/acessibilidade, o
desalojamento/realojamento, a desestruturação de modos de vida, a perda de solo
agrícola, e o abandono pelos residentes das zonas afectadas, a perda de
referências culturais e de espaços de lazer.
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O Protocolo deverá dar suporte a um Plano de Acção, a apresentar no RECAPE
(elemento n.º 3 do factor Sócio-economia), que definirá o calendário de execução
dos respectivos projectos e o financiamento dos respectivos projectos.
Esta Condicionante da DIA foi objecto de alteração em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, passando a ter a seguinte redacção:

Estabelecer um Plano de Acção, em colaboração com uma entidade supramunicipal que assegure a articulação com os municípios abrangidos pelo projecto
em apreço, nomeadamente uma associação de municípios ou uma agência de
desenvolvimento regional relacionada com a bacia do Tâmega, ou directamente
com os municípios, e em colaboração com a CCDRN, com o objectivo de promover
o desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver
projectos integrados destinados a repor e potenciar as principais dimensões
impactadas pelo projecto, designadamente: a mobilidade/acessibilidade, o
desalojamento/realojamento, a desestruturação de modos de vida, a perda de solo
agrícola, e o abandono pelos residentes das zonas afectadas, a perda de
referências culturais e de espaços de lazer.
Neste âmbito, pode ser equacionada a colaboração com a agência de
desenvolvimento regional preconizada no elemento n.º 12 a apresentar em
RECAPE da DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão”.
É apresentado um quadro com um conjunto de ações, algumas das quais se enquadram no âmbito das
reposições ou de medidas específicas da DIA. Não há qualquer tipo de enquadramento, nem descrição
em relação às ações, nem (o que se considera imprescindível), é apresentada qualquer evidência de
articulação e acordo com uma entidade supramunicipal, ou com os próprios Municípios, documento que
permitirá confirmar o envolvimento de entidades supramunicipais/municipais na elaboração do Plano de
Acão a que se refere o Elemento a apresentar em RECAPE V) 3. Plano de Acão – Compensação
Socioeconómica e Cultural, incluído no RECAPE.
Assim, esta condicionante não se considera cumprida.

7.

Obter o reconhecimento, por despacho conjunto da Ministra do Ambiente e do
Ordenamento do Território e do Ministro da Economia, da Inovação e do
Desenvolvimento, da ausência de soluções alternativas e da sua necessidade por
razões imperativas de reconhecido interesse público, ao abrigo do disposto no art.
10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro.

A falta do Despacho é impeditiva do licenciamento do projeto dado que representa uma situação de
incumprimento da Diretiva Habitats.

8.

Verificação do enquadramento do projecto nos instrumentos de gestão territorial
aplicáveis, cuja disciplina neles contida deverá permitir a prática de usos
decorrentes dos Aproveitamentos Hidroeléctricos.

Em resposta a esta condicionante foi apresentada, no RECAPE, uma análise com o intuito de verificar o
enquadramento do projeto nos diversos IGT aplicáveis à área de estudo. Na interpretação dos autores
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dessa análise, os Regulamentos dos PDM são omissos quanto “à materialização de aproveitamentos

hidroelétricos, quer em termos de permissão, quer em termos de condicionalismos ”.
Conforme a análise do Ordenamento do Território, realizada no âmbito do procedimento de AIA, todos os
Regulamentos dos PDM, à exceção de Cabeceiras de Basto, remetem a utilização dos seus espaços para a
necessidade de obtenção de declarações formais dos respetivos Municípios reconhecendo a não
existência de prejuízos.
Assim, no âmbito da apreciação do RECAPE considerou-se que a compatibilização com os PDM e o
cumprimento desta condicionante passava pela obtenção dos elementos que a seguir se indicam, os quais
deveriam ser apresentados previamente ao licenciamento do projeto:
Reconhecimento da Câmara Municipal de Ribeira de Pena como as ações a realizar com o
projeto são determinantes para a concretização de estratégias de desenvolvimento do
Município (alínea d) do n.º1 do art. 25º do Regulamento do PDM);
Reconhecimento da Câmara Municipal de Boticas sobre a não existência de prejuízos para o
ordenamento e desenvolvimento locais (artigos 19.º e 21.º do Regulamento do PDM);
Declaração do município de Vila Pouca de Aguiar sobre a possibilidade de alteração do uso do
solo “por aterro ou escavação, da configuração geral do terreno e da paisagem natural”,
conforme indica o art. 54.º do Regulamento do PDM;
Reconhecimento formal do interesse público a emitir pela Câmara Municipal de Chaves, tendo
em consideração que os espaços agrícolas e florestais não podem ser objeto de quaisquer
ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades (art. 34.º do Regulamento do
PDM).
No documento objeto da presente apreciação é argumentado que a suspensão dos instrumentos de
gestão territorial pode ocorrer por decorrência “da verificação de circunstâncias excecionais que se

repercutam no ordenamento do território pondo em causa a prossecução de interesses públicos
relevantes”. Refere ainda que, sendo inquestionável o relevante interesse público subjacente ao
lançamento deste Programa, não se considera aceitável que o Estado português aprove o PNBEPH,
concessione a sua construção e exploração a parceiros privados, nos termos por si fixados nos
documentos concursais, e exija, ainda, ao promotor do projeto que demonstre a compatibilização do
projeto com esses instrumentos, quando este limitou-se a desenvolver a parte técnica do projeto, sem
qualquer influência na definição do local de implementação dos AH.
Finalmente o proponente informa que, não obstante o acima exposto e a pedido da tutela, em agosto de
2011 foi solicitado pelo Instituto da Água, tal como apresentado no Anexo II, o envio dos elementos de
Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega, de forma a dar inicio ao processo de suspensão dos
Planos Diretores Municipais. Em 26 de agosto de 2011, o proponente enviou os elementos, tal como
solicitado, estando o processo a decorrer até à presente data.
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O licenciamento do projeto só poderá ser efetuado quando se verificar a apresentação dos elementos
acima referidos para demonstração da compatibilização com os PDM ou após a publicação da suspensão
dos PDM em causa, suspensões essas que ainda não foram publicadas.

9.

Garantir o restabelecimento das estradas, acessos e caminhos existentes,
incluindo pontes e outras infraestruturas, afectados pelo Projecto, devendo os
restabelecimentos ser concertados com as entidades gestoras e/ou proprietários,
bem como ser apresentados os respectivos projectos em sede de RECAPE.

Em relação a esta condicionante, é referido no documento que não é possível, nesta fase, apresentar
todos os projetos das infraestruturas e serviços afetados, uma vez que não foi ainda disponibilizada
informação necessária, pelas respetivas entidades gestoras. É apresentada uma lista de todos os serviços
afetados identificados no EIA e no RECAPE. São apresentados os projetos de todas as infraestruturas,
para as quais as entidades gestoras disponibilizaram a informação necessária.
É referido também que, para as reposições, para as quais não foram ainda disponibilizadas as necessárias
informações, os projetos serão sempre desenvolvidos em articulação com as entidades gestoras e
submetidos à sua apreciação, antes de qualquer intervenção. Vários dos serviços identificados que
necessitam de reposição localizam-se dentro do SIC Alvão-Marão, nomeadamente todos os que são
afetados pela barragem e albufeira de Gouvães.
Os elementos agora apresentados, embora de certa forma clarifiquem os serviços que são afetados e que
necessitam de reposição, não são suficientes no que concerne à avaliação de impactes e de alternativas,
conforme solicitado pela CA. Assim, a reposição de serviços dentro do SIC Alvão-Marão, com exceção da
reposição da EM557, através dos acessos C-15 e C-16, não podem ser aprovados e devem ser
submetidos para análise e aprovação previamente ao licenciamento do Projeto de Execução. Todos os
processos devem incluir, pelo menos uma memória descritiva, com descrição do projeto, da situação
atual e futura, justificação do mesmo, análise de impactes ambientais e de alternativas e proposta de
medidas de minimização, mapas de localização à escala adequada e plantas do projeto. No caso da
reposição de acessos para parcelas, deve ser apresentado o desenho das parcelas afetadas a serem
servidas. A reposição de linhas elétricas deve cumprir as medidas de minimização preconizadas no Manual
de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de
energia elétrica do ICNB.
Em relação aos parques de lazer não foram apresentados quaisquer projetos, estando por definir os locais
da reposição.
São apresentadas evidências de correspondência com algumas entidades, não incluindo qualquer
documento enviado a juntas de freguesia ou municípios, à exceção da carta ao Município de Ribeira de
Pena, solicitando parecer sobre interferência com EN 312, em 3 de outubro de 2011.
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É apresentada uma calendarização para todas as restituições, em forma de quadro e em função de datas
de início de betonagens das barragens, o que não permite uma leitura clara das intervenções. Propõe-se
a sua substituição por um cronograma que evidencie de forma intuitiva o desenvolvimento das reposições
enquadrado pelas principais tarefas do próprio projeto.
De qualquer forma e independentemente do calendário apresentado (ponto 9 do Anexo VI), as
reposições devem garantir continuidade de serviço, devendo, no limite, entrar em funções na data de
desativação das infraestruturas que pretendem substituir, devendo ser apresentadas evidências de
articulação com as respetivas entidades gestoras.
Nas reposições que afetem áreas com espécies exóticas devem ser cumpridas as medidas de minimização
já definidas para o projeto do SET.
Na reposição dos acessos devem ser aplicadas as seguintes medidas de minimização:
Nos locais de construção dos viadutos sobre as linhas de água, deverá ser minimizada a
destruição da vegetação ripícola e a afetação das encostas das mesmas. Após a intervenção, a
vegetação das margens e das encostas deverá ser reposta;
No caso de existirem zonas húmidas na proximidade dos acessos (charcas, albufeiras), que
possam servir como locais de reprodução de anfíbios, deve ser prevista a colocação ou adaptação
de passagens hidráulicas para servirem como passagem para pequenos animais, nomeadamente
pequenos mamíferos, répteis e anfíbios;
As entradas e saídas das passagens hidráulicas quando em grande desnível, deverão ser
preferencialmente em rampa, evitando as caixas verticais e as escadas, para permitir a sua
utilização por pequenos animais;
Nas passagens hidráulicas que permanecem mais de 6 meses com água, deverão ser criados
passadiços secos para permitir a sua utilização como locais de atravessamento da estrada;
As passagens hidráulicas deverão ter chão liso, em cimento ou outro material.
Assim, esta condicionante não se considera ainda cumprida.

10.

Compatibilização do projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Alto
Tâmega, Daivões e de Gouvães com as infra-estruturas e projectos da Rede
Nacional de Transporte (RNT) de energia eléctrica.

É apresentado um parecer da REN que refere não haver interferência com projetos da REN, face à "(…)

aprovação na DIA da cota de NPA de 315 m para a albufeira do AH Alto Tâmega ", mas que aconselha a
um pedido de parecer à EDP; verifica-se ser apresentado o pedido de emissão de parecer por parte da
EDP, não sendo no entanto apresentada a resposta da EDP.
Assim, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, deverá ser apresentado o parecer da EDP,
assim como a demonstração da integração no Projeto dos aspetos mencionados pela mesma.
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12.

A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor,
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a
condicionantes e servidões e cujos pareceres deverão ser apresentados em
RECAPE.

O promotor compromete-se, em conformidade com a DIA, a apresentar todos os pareceres, acordos,
autorizações e/ou licenças antes do início de qualquer intervenção ou trabalho relacionado com o projeto,
pelo que se considera assegurado o cumprimento desta condicionante.

13.

Cumprimento integral das medidas de minimização, de potenciação e de
compensação dos impactes, constantes na presente DIA, bem como das medidas
adicionais que vierem a ser definidas e aprovadas, previamente à apresentação do
RECAPE, em sede de RECAPE, ou posteriormente decorrentes dos estudos
complementares a desenvolver.

São apresentados no anexo VII o Plano de Gestão Ambiental (PGA) e o Plano de Gestão de Resíduos
(PGR) reformulados. Apesar de se verificar que foram atendidos os comentários efetuados no Parecer da
CA de junho de 2011, nomeadamente com a inclusão das medidas de minimização em falta, existe, no
entanto, a necessidade de serem efetuadas algumas correções.
No PGA, considera-se que deve ser corrigida a redação do ponto 3 do capítulo 7.2 devendo passar a ser a
seguinte “(...) para permitir a fuga dos indivíduos das diferentes espécies .” Recomenda-se uma
reorganização dos capítulos 7.2 e 7.8, dado que contém pontos muito semelhantes, nomeadamente no
que toca a exóticas, pelo que seria adequado uma redação única para todos os pontos comuns.
Considera-se que o Plano de Desmatação, nomeadamente os capítulos referentes à sua execução e
condicionantes, deverão ser incluídos como anexo no PGA com referência ao capitulo 7.8.
No ponto 4 do capítulo 7.2, a referência entre parêntesis “de maneira geral, entre abril e junho” deverá
ser eliminada e deve ser redirecionado para a verificação das datas definidas no Plano de Desmatação,
dado que as datas que condicionam as tarefas a realizar devem ter em conta as datas e as áreas
definidas.
Na resposta da Iberdrola sobre o PGA é referida a existência de contatos com o Centro de Recuperação
de Fauna Selvagem da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) com o objetivo de
estabelecer um protocolo para a receção de animais durante a fase de construção do projeto. A definição
desse protocolo poderá obrigar à revisão do anexo I do PGA. O protocolo com a UTAD deverá ser
apresentado antes do início das obras, assim como o anexo I revisto.
O anexo II aparece referido como carta de condicionantes, contatando-se no entanto que as cartas
apresentadas estão designadas como “condicionantes do plano de desmatação”. Esta designação deve
ser corrigida. Por outro lado, a única referência a estas condicionantes, no caso da ecologia, aparece no
capítulo 7.8 relativa à desmatação, quando estas condicionantes devem funcionar como tal durante todo
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o processo de construção, até ser necessária a intervenção nessas áreas num âmbito de um processo de
obra autorizado e previsto. Assim, a indicação destas condicionantes deve aparecer no capítulo 7.2.
O desenho referente às condicionantes relativas às LMT terá de ser revisto tendo em conta o exposto no
presente Parecer sobre as LMT.
No Plano de Gestão de Resíduos (PGR) confirma-se a inclusão da forma de divulgação, faltando, no
entanto, definir a periodicidade de divulgação nos jornais, a qual deverá ser trimestral. A não aprovação
das escombreiras 25 e 26d e a necessidade de apresentação de planos de enchimento faseado para as
escombreiras de reserva, condicionam a aprovação deste Plano e obrigam à revisão do mesmo,
previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, tendo em conta os comentários expressos no
capítulo referente às escombreiras.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões

29

Parecer da Comissão de Avaliação
Fevereiro de 2012
Pós-Avaliação n.º 402

2.2.2

ELEMENTOS A APRESENTAR

2.2.2.1 ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE À APRESENTAÇÃO DO RECAPE
A DIA definiu a necessidade de apresentação, previamente à apresentação do RECAPE, de elementos
relativos aos seguintes factores ambientais:
Recursos hídricos superficiais
Património
Sistemas ecológicos
A Iberdrola, previamente à entrega do RECAPE, apresentou um documento visando dar cumprimento ao
estipulado na DIA, tendo esse documento sido objecto de apreciação. Essa apreciação foi transmitida à
Iberdrola (previamente à entrega do RECAPE), tendo sido comunicado que os aspectos referidos
deveriam ser atendidos e reflectidos na informação a apresentar no RECAPE. Posteriormente, a Iberdrola
apresentou uma exposição com alguns comentários sobre essa apreciação.
No Parecer da CA de junho de 2011 foram integrados os comentários sobre a integração no RECAPE da
informação e atendimento dos aspectos anteriormente mencionados, assim como dos subsequentes
comentários.
Tecem-se de seguida os comentários considerados necessários sobre a informação apresentada no
documento objeto da presenta apreciação.

I) Recursos hídricos superficiais

1. Apresentação da aplicação do Modelo CE-QUAL-W2 ao Sistema Electroprodutor do
Tâmega, compreendendo informação detalhada sobre a representação conceptual
dos sistema a modelar, os dados utilizados, as condições consideradas e informação
relativa à definição e implementação de cenários de simulação das massas de água e
sedimentos, a definir e validar pelo INAG e pela ARH do Norte. As conclusões do
Estudo são determinantes para a definição de eventuais medidas de minimização a
integrar no Projecto, nomeadamente necessidade de dispositivos de arejamento,
mecanismos relativos a processos de destratificação, condicionamento de
sedimentos, bem como aferir a definição dos locais de amostragem e periodicidade
do programa de monitorização.
Os elementos apresentados não dão resposta ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011 e
discutidos em reunião realizada entre o INAG e o proponente, a 25 de julho de 2011, pelo que deverão
ser apresentados previamente ao licenciamento do Projeto de Execução.

II) Património

1. Apresentar para aprovação à tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte), a
constituição nominal da equipa responsável pela concretização das medidas de
minimização do factor património cultural. Essa equipa deve integrar os profissionais
necessários ao cumprimento dos objectivos, nomeadamente historiadores e
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arqueólogos com experiência de investigação adequada, sob a chefia e
responsabilidade científica de uma única pessoa. Esta equipa deve trabalhar sob a
responsabilidade directa do proponente.
Considera-se que, para esta fase, foi dado cumprimento a esta disposição da DIA, com a constituição da
equipa apresentada no documento objeto da presente apreciação.
Este elemento tem um carácter evolutivo e permanente. Assim, sempre que houver alterações à equipa o
proponente deve comunicar à tutela e submeter os novos elementos a aprovação. Para a execução dos
registos relativos aos pontos 10, 11 e 12 dos Elementos a Entregar em RECAPE, as equipas devem
integrar profissionais com experiência em estudo de património vernacular/etnográfico para a realização
de trabalho de campo. Deste modo, interessa esclarecer se o consultor de arquitetura vernacular
(Dr. José Sendas) vai cumprir apenas tarefas de consultadoria ou realizará também trabalho de campo.

2. Apresentar para aprovação, à tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte),
os projectos de desmonte e relocalização de:
a) Ponte de Arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (ocorrência 23);
b) Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32);
c) Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46);
d) Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69);
e) Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 115), espigueiro e armazém
agrícola implantados a Este da ocorrência 115 (não identificados na
documentação que integra o EIA);
f) Pontão de Viela (ocorrência 116).
Apresentar, para aprovação pela tutela do património cultural (IGESPAR / DRC
Norte), os projectos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da
Guia e Fonte de Santo António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja Velha
(ocorrência 20).
Todos os comentários efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicam que os Projetos de
Execução relativos a desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais sejam submetidos a
aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto do SET.

3. Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IGESPAR IP
e os respectivos relatórios entregues para avaliação, para que após a sua aprovação
sejam incluídos no RECAPE.
Os trabalhos arqueológicos têm sido autorizados pelo IGESPAR e os relatórios técnico-científicos têm sido
submetidos para aprovação. Neste sentido, este elemento está a ser cumprido.
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III) Sistemas Ecológicos

1. De forma a que possam ser iniciados o mais cedo possível, deverão ser entregues,
previamente ao RECAPE, os Planos de Monitorização dos Sistemas Ecológicos, a
aprovar pelo ICNB.
(…)
As alterações ao Plano de Monitorização (PM) da Ictiofauna respondem positivamente aos comentários
anteriormente efetuados, mas é de questionar a localização do novo ponto de monitorização da ictiofauna
situado a jusante de Gouvães, dado que tinha sido solicitado um ponto para monitorização dos Cobitis e
este novo ponto não corresponde com o ponto onde a espécie foi descoberta. Assim, esta situação
deverá ser esclarecida previamente ao licenciamento do Projeto de Execução.
O PM das Alcateias de Lobo deverá ter como objetivo a confirmação das alcateias existentes na área
abrangida pelas 9 alcateias propostas, inclusive. Para a confirmação das alcateias de lobo, deverá
recorrer-se às metodologias adequadas para a sua confirmação, conforme as Orientações para
Monitorização dos Efeitos de Infraestruturas sobre o Lobo do ICNB, recorrendo a trajetos para recolha de
dejetos, esperas, escutas, simulação de uivos, e armadilhagem fotográfica em época adequada. Os
critérios para a confirmação das alcateias são os definidos no Censo Nacional do Lobo. O recurso a
faroladas não deve incidir nas proximidades dos locais de cria identificados ou suspeitos, durante a época
de criação, de modo a não perturbar os lobos. A utilização de armadilhagem fotográfica nestas situações
deverá incidir nas zonas próximas aos locais de criação identificados ou suspeitos, de forma a confirmar
as alcateias e a reprodução das mesmas.
A coordenação dos trabalhos de monitorização com outros projetos é essencial, pelo que deverá ser
apresentada informação sobre os resultados das reuniões com as entidades que possuem Planos de
Monitorização de lobo que abranjam a área definida nos PM definidos para este projeto.
Os impactes relacionados com o Lobo, nomeadamente a exclusão de indivíduos das áreas de afetação
direta ou indireta das obras e o efeito barreira, deverão ser assegurados pelo PM dos mamíferos com
uma especial incidência nesta espécie e nas suas presas seguindo as Orientações para Monitorização dos
Efeitos de Infraestruturas sobre o Lobo do ICNB. A metodologia deverá ser aplicada durante todo o ano
na área de 5 km em redor das áreas de projeto e na(s) áreas controlo(s). De referir que, a armadilhagem
fotográfica deverá incidir principalmente em locais que sirvam de corredores de passagem, com um
esforço acrescido durante o outono e inverno, altura em que há maior dispersão de indivíduos.
Com o objetivo de confirmar a existências de passagens pelo rio Tâmega, deverá desenvolver-se um
esquema de monitorização baseado na disponibilização de iscos com marcas coloridas e/ou numeradas,
semelhante à bibliografia abaixo indicada1. As marcas deverão ser não-digeríveis, de cores diferentes por

1

Delahay, R. J., Brown, J. A., Mallinson, P. J., Spyvee, P. D., Rogers, L. M. & Cheeseman, C. L. (2000). The use of marked bait in
studies of the territorial organization of the European badger (Meles meles). -Mamm. Rev. 30: 73-87.
Öhmark, Sara (2006) An application of the bait-marking method for the study of spatial activity of wild boar in southern Sweden.
Dept. of Animal Ecology, SLU. Examensarbete i ämnet skoglig zooekologi vol. 2006:8.
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margem, e de cores diferentes por zonas ou com numeração. Deverão ser colocados iscos para
carnívoros na faixa de 1 km em redor do rio Tâmega, evitando a área próxima ao rio de forma a que não
sejam consumidos por lontras. Os locais de colocação deverão ser georreferenciados com GPS, que
devem variar, e a busca de dejetos contendo estas marcas deverá efetuar-se nos dias seguintes à
colocação dos iscos em ambas as margens, numa faixa adequada. As épocas adequadas para a
implementação desta monitorização serão o final do verão e o outono (excecionalmente o inverno) dado
serem as épocas em que há maior dispersão de indivíduos e melhores condições de atravessamento do
rio Tâmega. A quantidade de iscos e a frequência da sua colocação deverão ser aferidas através de
ensaio, que igualmente avaliará a eficácia da metodologia. Os locais de colocação deverão ter em conta
os corredores preferenciais definidos para lobo e para mamíferos no EIA.
Também deverá ser definido um esquema de monitorização semelhante para javali e/ou corço, com as
devidas adaptações.
Ambas as monitorizações deverão ter um período de ensaio de modo a avaliar o sucesso da mesma e a
necessidade de introduzir alterações.
Os PM das Alcateias de Lobo e dos Mamíferos deverão ser reformulados e apresentados previamente ao
licenciamento.

2.2.2.2 ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE
I) Geral

1.

Parecer da Redes Energéticas Nacionais (REN) sobre o Projecto de Execução dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos em causa, relativamente à análise de
interferências, e demonstração da compatibilização do Projecto de Execução dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos de Alto Tâmega, Daivões e de Gouvães com as
infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia eléctrica.

É apresentado um parecer da REN que refere não haver interferência com projetos da REN, face à "(…)

aprovação na DIA da cota de NPA de 315 m para a albufeira do AH Alto Tâmega ", mas que aconselha a
um pedido de parecer à EDP; verifica-se ser apresentado o pedido de emissão de parecer por parte da
EDP.
Assim, este elemento considera-se cumprido.

3.

Parecer das seguintes entidades e demonstração da sua integração no Projecto de
Execução: Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional; ANA - Aeroportos de
Portugal; Ministério da Defesa Nacional; ANACOM – Autoridade Nacional de
Comunicações; IGP – Instituto Geográfico Português, EP - Estradas de Portugal.

Webbon, C.C., Baker, P.J. & Harris, S. (2004) Faecal density counts for monitoring changes in red fox (Vulpes vulpes) numbers in
rural Britain. Journal of Applied Ecology 41, 768-779.
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No que respeita ao parecer da Estradas de Portugal, deve designadamente ser
demonstrada a aprovação desta entidade quanto ao Projecto de Execução relativo à
substituição da ponte existente sobre o rio Tâmega (decorrente da interferência
com a EN311, junto ao IP3/A24). Este projecto deverá, ainda, prever a actuação
quanto à ponte existente, e as medidas cautelares necessárias.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado que o parecer definitivo da ERRAN, assim como o
parecer das Estradas de Portugal, deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do Projeto,
assim como a respetiva demonstração da integração no Projeto de Execução dos aspetos que estas
entidades referirem nos seus pareceres. Foi também referida a necessidade de serem atendidos os
aspetos mencionados no parecer da EP, emitido no âmbito do Acompanhamento Público então realizado.
Verifica-se, no que respeita ao parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, que no
documento objeto da presente análise é apresentado (no Anexo II) o correspondente parecer, onde a
Entidade Regional pronuncia-se no sentido de nada ter a opor à proposta apresentada de Projeto de
Execução.
No que concerne à EP, a interferência para a albufeira do Alto Tâmega com a Estrada Nacional EN 311,
junto ao Itinerário Principal IP 3/Autoestrada A 24, já não se verifica, uma vez que a solução aprovada na
DIA para esta albufeira é o NPA 315, não se prevendo, portanto, a interferência desta estrada nacional,
face ao parecer emitido pela EP no âmbito do Acompanhamento Público realizado do decurso da
apreciação do RECAPE. Por outro lado, a EP referiu ainda neste parecer a necessidade de lhe serem
remetidos para autorização os projetos de execução de algumas das infraestruturas que integram as
obras do SET. Foi assim, neste âmbito, que no Parecer da CA de junho de 2011 foi considerada
necessária a apresentação do parecer desta entidade e a respetiva demonstração da integração no
Projeto de Execução do SET dos aspetos que a EP referir no seu parecer.
No Anexo II, do documento objeto da presente análise, é apresentado uma comunicação remetida à EP
enviando alguns elementos do Projeto de Execução. Verifica-se, no entanto, não constar a resposta desta
entidade.
Assim, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, deve ser apresentada declaração de
compromisso de cumprimento das recomendações que vierem a ser emitidas no parecer definitivo da EP.

4.

Parecer da Câmara Municipal territorialmente competente sobre a interferência da
albufeira de Daivões com a EN312, e demonstração da sua integração no Projecto
de Execução.

Verifica-se que o proponente remeteu à Câmara Municipal em causa o pedido de emissão de parecer, não
sendo no entanto apresentada a respetiva resposta. Deste modo, este parecer deve ser apresentado
previamente ao licenciamento, devendo ser demonstrada também a integração no Projeto de Execução
do que esta Câmara Municipal considerar necessário.
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5.

Parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN) sobre o Projecto de Execução, no
que se refere ao corte ou arranque de exemplares de sobreiros, e demonstração da
sua integração no Projecto de Execução.

No Parecer da CA de junho de 2011, verificando-se que o parecer desta entidade não estava integrado no
RECAPE, foi referida a necessidade de o mesmo ser apresentado previamente ao licenciamento do
Projeto.
Por outro lado, na sequência do parecer emitido pela AFN no âmbito do Acompanhamento Público, no
Parecer da CA de junho de 2011 (do qual foi dado conhecimento a esta entidade) foram tecidos os
seguintes comentários:

A DIA estipulava a necessidade de apresentação de parecer da AFN no RECAPE, assim como a
autorização das Assembleias de Compartes. Estes aspetos são abordados na análise efetuada no
presente Parecer.
Por outro lado, constituindo servidão administrativa a aplicação do regime florestal, com
necessidade de autorização da AFN, é uma situação que decorre da necessidade de cumprimento
da legislação em vigor, independentemente do cumprimento da DIA emitida para este projeto em
particular.
Acresce ainda o facto de o definido na DIA, relativamente ao Plano de Acão (e objeto de
alteração na DIA em 5/1/2011), prevê a necessidade de serem tidas "(…) em conta as
preocupações manifestadas no âmbito da Consulta Pública e a articulação com eventuais projetos
de minimização/compensação de impactes, a desenvolver".
Por outro lado, a DIA estipula também (na Condicionante 12) que "A presente DIA não prejudica
a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no
quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas
sujeitas a condicionantes e servidões e cujos pareceres deverão ser apresentados em RECAPE".
Posteriormente, a AFN remeteu à APA uma comunicação (em anexo ao presente Parecer) tendo a APA
prestado os esclarecimentos tidos por convenientes e disponibilizando-se para a realização da reunião
solicitada, verificando-se que a APA não foi contactada para a sua efetivação na sequência da
comunicação que remeteu à AFN (em anexo ao presente Parecer).
Assim, reitera-se a necessidade de apresentação deste elemento previamente ao licenciamento do
projeto.

6.

Dado o elevado número de áreas destinadas a estaleiros e escombreiras, apresentar
um estudo de racionalização do seu número e dimensão, tendo em conta as
soluções construtivas a adoptar, demonstrando a minimização de impactes sócioeconómicos e ambientais, designadamente em termos de áreas de Reserva Agrícola
Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) afectadas.
Este estudo deve atender a que os estaleiros devem ser preferencialmente
instalados em áreas já intervencionadas não recuperadas e áreas inundáveis,
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particularmente no caso de Gouvães, onde a topografia é mais favorável e a
sensibilidade ambiental é maior, evitando a afectar designadamente áreas
agrícolas, habitações, áreas com interesse para a conservação, REN e RAN, devendo
ser identificados os respectivos impactes e definidas as medidas de minimização
adequadas.
Os estaleiros e escombreiras foram já objeto de análise em capítulo próprio do presente Parecer,
considerando-se que deve ser analisada a questão dos estaleiros e escombreiras relacionados com as
linhas, postos de corte e subestação, devendo também ser apresentado o plano de enchimento faseado
para as escombreiras de reserva. Relativamente às escombreiras 25 e 26d do AH de Gouvães, deve ser
analisada a possibilidade de recorrer a uma alternativa aos locais previstos para estas escombreiras, de
modo a não afetar cursos de água.
No que se refere ao Plano de Gestão de Resíduos, o mesmo foi analisado no âmbito da Condicionante
n.º 13.

7.

Plano de Desmatação das Albufeiras, para cada componente do Projecto, que
estabeleça as acções a desenvolver, as áreas a afectar e as medidas de minimização
associadas, devendo ter em consideração:
a) o cronograma de enchimento da albufeira, devendo a desmatação ser efectuada
de forma faseada, de jusante para montante da barragem, e sempre que
possível efectuado das cotas mais baixas para as mais elevadas;
b) a desmatação e corte de vegetação arbórea deve ocorrer fora do período de
reprodução das aves (15 de Março a 30 de Junho). Em locais que venham a ser
considerados de maior sensibilidade para a fauna (designadamente, lobo,
avifauna rupícola, rapinas florestais), deverão ser adoptadas medidas cautelares
adicionais;
c) as áreas a desmatar na íntegra devem corresponder às áreas delimitadas pela
curva relativa à cota do NPA, devendo ser equacionadas e identificadas as
situações em que possa ser considerada a não desmatação a cotas inferiores,
nomeadamente nas linhas de água afluentes;
d) o material referente a espécies alóctones deve ser tratado de forma a não servir
como contaminante de outros locais, quer durante o seu transporte
(nomeadamente, libertação de sementes), quer no seu aproveitamento para
outros fins (nomeadamente, aproveitamento de estacas).

O parque de armazenamento de Gouvães apresenta uma dimensão que parece excessiva face à área que
será necessário desmatar. Por outro lado, não está justificada a sua localização face a possíveis
alternativas existentes e tendo em conta o seu impacte ambiental. Esta situação deverá ser esclarecida.
Verifica-se um aproveitamento de caminhos existentes mas também a criação de novos acessos à
albufeira. Para melhor se analisar esta situação, deverá ser apresentado um mapa de acessos do plano
de desmatação onde sejam identificados os troços correspondentes a acessos já existentes, os troços que
serão abertos ou intervencionados no âmbito do projeto de construção e reposições e os troços que serão
apenas abertos para a desmatação. Deve ser esclarecida a situação final dos acessos emersos que
apenas sejam abertos para a desmatação, devendo ser privilegiada a sua eliminação, enquanto acesso, e
a sua recuperação paisagística.
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É questionável a necessidade de localizar os carregadouros fora da área inundável, dado que não está
previsto o seu funcionamento após o enchimento das albufeiras. A localização destes deve ser revista e
prioritariamente devem ser localizados dentro das áreas inundáveis, devendo ser justificados os casos em
que isso não seja possível.
O Plano de Desmatação deverá ser proposto para aprovação até 1 ano após o licenciamento do projeto,
consubstanciado nos dados mais recentes dos estudos e monitorizações que estão a decorrer.

II) Geologia

1.

Estudo que avalie o potencial interesse mineiro da área de intervenção do Projecto.
Caso se verifique a existência de um potencial interesse mineiro, deverão ser
realizados estudos geológicos de pormenor nas potenciais afectações, com vista a
identificar os filões aplopegmatíticos ricos em recursos litiníferos e susceptíveis de
aproveitamento antes da sua inviabilização.

2.

Estudo, devidamente aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
que avalie eventuais afectações sobre áreas com potencial geológico e defina
medidas de minimização/compensação, caso se verifique necessário.

No que se refere ao estudo mencionado no ponto 1, não tendo sido apresentado nenhum estudo
complementar, permanecem válidos todos os comentários tecidos no Parecer da CA de junho de 2011.
Relativamente ao estudo mencionado no ponto 2, considera-se que também não se encontram satisfeitas
as condições requeridas, como informado pela DGEG, em parecer de 2 de junho de 2011 (emitido no
âmbito da apreciação do RECAPE), de onde se transcrevem os pontos dois e três:

“2. O Estudo entregue pela Iberdrola a esta DG remete para um estudo mais detalhado relativo à
zona de “filões aplopegmatíticos ricos em recursos litiníferos e susceptíveis de aproveitamento
antes da sua inviabilização” que deve ser concretizado em outro relatório a entregar, conforme
consta na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – no ponto 1. do II) Geologia dos elementos a
apresentar – emitida por Sua Ex.ª O Secretário de Estado do Ambiente, no dia 21 de Junho de
2010.
3. A DIA, no ponto 2 da Geologia, relativo aos elementos a apresentar, refere-se a um estudo
“devidamente aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), que avalie eventuais
afectações sobre áreas com potencial geológico e defina medidas de minimização/compensação”.
Tal estudo não foi ainda entregue junto desta DG, pelo que se aguarda o respectivo envio.”
Deste modo, mantêm-se válidos todos os comentários tecidos no Parecer da CA de junho de 2011 sobre
o cumprimento do estipulados na DIA. Assim, previamente ao licenciamento deverá ser apresentada a
informação solicitada (estudo reformulado que deverá ser apreciado e aprovado pela DGEG) de forma a
verificar-se o cumprimento do estipulado na DIA.
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III) Recursos hídricos

1.

Estudo detalhado, a aprovar pelo INAG, relativo ao regime de exploração,
nomeadamente com a apresentação dos valores mínimos e máximos de exploração,
as velocidades de variação dos níveis dos planos de água, considerando os usos
existentes e previstos e integrando os respectivos caudais ecológicos e reservados.

2.

Apresentação de estudos de simulação da exploração do Sistema Electroprodutor do
Tâmega, explicitando os critérios utilizados e os resultados obtidos, com
apresentação destes sob a forma de quadros cronológicos com discriminação ao
nível mensal e ao longo de um período temporal de extensão significativa (não
inferior a 30 anos). Os quadros de resultados deverão incluir, no mínimo, os valores
dos volumes afluentes, turbinados, bombados, descarregados e ambientais em cada
aproveitamento do sistema.
Estes estudos deverão contemplar a articulação com o regime de exploração do
aproveitamento hidroeléctrico de Fridão e deverão, ainda, considerar o período
previsto para o enchimento das albufeiras do sistema, igualmente ao nível mensal,
apresentando, para cada aproveitamento, os volumes mensais afluentes e
efluentes.

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações sendo referido que as mesmas
deveriam ser atendidas em sede de licenciamento.

4.

Caracterização do estado dos habitats, designadamente das galerias ribeirinhas, no
sentido de avaliar a viabilidade de medidas integradas de compensação que
melhorem a sustentabilidade do território fluvial no conjunto da bacia hidrográfica,
promovendo-se a compensação dos impactes negativos identificados no Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) e a aplicação dos programas CONSERVAR, RESTAURAR e
VALENER (Valorização Energética dos rios), contemplados na "Estratégia para a
Conservação da Natureza e Restauro da Biodiversidade em articulação com a
Valorização Energética da Rede Hidrográfica da ARH do Norte I.P - ConResValNorte".

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações sendo referido que a informação
deveria ser apresentada previamente ao início da obra.

5.

Determinação do regime de caudais ecológicos dos aproveitamentos hidroeléctricos
com base no Método Incremental - Instream Flow Incremental Methodology
(United States Fish and Wildlife Service, 1982), “Bovee, K. D. (1982). A Guide to
Stream Habitat Analysis Using the Instream Flow Incremental Methodology.
Instream Flow Information Paper No. 12. FWS/OBS-82-26. U.S. Fish and Wildlife
Service. Washington. DC. 248 pp.”.

Nos elementos apresentados, sendo dada resposta ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011,
refere-se que para o nível de pleno armazenamento (NPA) do Aproveitamento Hidroelétrico de Fridão
(cota 160) o troço de rio a jusante do açude de Daivões será inexistente. Refere-se ainda que para o nível
mínimo de exploração (NME) de Fridão (cota 157) o troço de rio poderá apresentar uma extensão de
cerca de 700 m. Por outro lado a desmatação do terreno ocupado pela futura albufeira de Fridão ao NPA,
conduzirá a um elevado grau de artificialização deste troço do rio Tâmega.
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É ainda justificado um conjunto de alterações ao projeto a realizar para a implementação do regime de
caudais ecológicos estimado pelo método do INAG, DSP, 2003, nomeadamente alterações nos níveis de
exploração dos aproveitamentos, com implicações estruturais nas centrais hidroelétricas e noutros
sistemas hidráulicos.
Assim, e dadas as características biofísicas previstas e projetadas para o troço do rio Tâmega a jusante
do açude de Daivões e atendendo às alterações no projeto necessárias para a implementação do regime
de caudais ecológicos estimado pelo método do INAG, DSP, 2003, propõe-se o estabelecimento de um
regime de caudais ambientais, apresentado no Quadro 4, em substituição de um regime de caudais
ecológicos, com o objetivo de assegurar condições ecohidráulicas resultantes da flutuação dos níveis a
albufeira de Fridão relativamente ao respetivo NPA.
Quadro 4 - Proposta de regime de caudais ambientais a implementar a jusante do açude Daivões.
Mês

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Q
(m3/s)

2,93

4,16

5,89

6,63

5,28

5,23

4,43

3,66

2,53

1,54

Ago

Set

0,97 1,14

V. anual
(hm3)
116

O regime de caudais ambientais proposto representa 11% do volume anual do regime natural.
O cumprimento da implementação do regime de caudais ambientais deverá ser aferido no âmbito da
monitorização dos caudais descarregados a jusante do açude de Daivões.

6.

Proposta para o regime de caudais ecológicos dos aproveitamentos, para as fases
de construção e de enchimento e exploração, para anos médios, secos e muito
secos.

Relativamente ao regime de caudais ecológicos, consideram-se aceitáveis as soluções apresentadas para
as diferentes fases (construção, enchimento e exploração), para anos médios, secos e muito secos;
salienta-se que o regime de caudais ecológicos estabelecido não deverá ter interrupções e deverá ser
medido.

7.

Proposta para os caudais a descarregar pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto
Tâmega, em condições excepcionais, tipificando essas condições, bem como o modo
como se procederá à descarga dos caudais.

Considera-se que foi dada resposta ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011.
Considerando as condições excecionais de descarga de caudais ambientais no AH do Alto Tâmega,
considera-se adequado o regime apresentado e constante no Quadro 5.
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Quadro 5 - Proposta de regime de caudais ambientais a implementar no AH de Alto Tâmega.
Mês

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

V. anual
(Hm3)

Q (m3/s)
Q ano seco (m3/s)
Percentil 20 %
Q ano muito seco (m3/s)
Percentil 5 %

1,88

2,68

3,79

4,27

3,40

3,36

2,85

2,35

1,63

0,99

0,62

0,74

75

0,99

1,41

1,99

2,24

1,78

1,76

1,50

1,23

0,86

0,52

0,33

0,39

39

0,62

0,88

1,25

1,41

1,12

1,11

0,94

0,77

0,54

0,33

0,20

0,24

25

8.

Descrição pormenorizada, incluindo as respectivas peças desenhadas, relativa aos
dispositivos hidráulicos para a manutenção do regime de caudais ecológicos dos
aproveitamentos hidroeléctricos, considerando que a sua descarga deve atender ao
seguinte:
a) A descarga de caudal ecológico deverá ser efectuada através de um dispositivo
próprio, independente e regulável;
b) A cota de tomada de água para o caudal ecológico deve estar acima do nível
mínimo de exploração, ou imediatamente abaixo, e preferencialmente acima da
termoclina durante o período de estratificação térmica (Junho a Setembro), se
esta se formar, de modo a manter na massa de água uma qualidade de água e
temperatura aceitáveis para descarga;
c) Deve ser instalado um instrumento medição de caudal com registo em contínuo
no dispositivo de descarga do caudal ecológico;
d) Deve efectuar-se a manutenção de um caudal ecológico durante a fase de obra e
enchimento da barragem, devendo para o caso ser considerado um dispositivo
hidráulico apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de obra, quer
durante a fase de enchimento (até que seja atingida a cota da tomada de água
definitiva para o caudal ecológico).

Em relação à libertação de caudais ecológicos, o documento descreve os sistemas de descarga dos
mesmos, dimensionados para garantir os regimes propostos. Salienta-se, novamente, que estes deverão
permitir libertar toda a gama de valores do regime de caudais ecológicos, nomeadamente os que poderão
vir a ser determinados em função dos resultados do programa de monitorização do caudal ecológico, que
avalia a sua eficácia.
Em relação à cota da termoclina, para os diferentes AH são referidos os seguintes aspetos:
AH Gouvães - devido nomeadamente à menor capacidade de armazenamento e aos reduzidos
tempos de retenção, “não se perspectiva a ocorrência de estratificação térmica”;
AH Daivões - para a cota da tomada de água do caudal ecológico é referido que a termoclina
forma-se abaixo desta, não sendo claro se esta situação se verifica também no período de
estiagem de anos secos e muito secos;
AH Alto Tâmega - para as condições de exceção definidas (anos secos e muito secos) não é
garantido que a cota da tomada de água do caudal ecológico esteja abaixo do nível de
estratificação térmica, sendo no entanto referido que "(…) serão garantidas todas as medidas de

gestão ambiental, definidas de acordo com o programa de monitorização, de forma a minimizar
impactes sobre os recursos hídricos superficiais."

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões

40

Parecer da Comissão de Avaliação
Fevereiro de 2012
Pós-Avaliação n.º 402

Em relação a este aspeto considera-se que a informação agora apresentada dá resposta aos aspetos
referidos no Parecer da CA de junho de 2011. Contudo, considera-se que, caso a tomada de água do
caudal ecológico esteja abaixo do nível de estratificação térmica, deverão ser implementadas todas as
medidas que permitam assegurar que seja atingido o bom estado e/ou o bom potencial ecológico das
diferentes massas de água.

9.

Avaliação da possibilidade de descarga para jusante da barragem de Gouvães de um
caudal de cheia de 20 m3/s, com um período de retorno de 2 anos, a libertar durante
os meses mais húmidos do ano hidrológico, com o objectivo de manutenção da
morfologia do leito, de limpeza dos finos e de conservação da galeria ripícola. Este
caudal poderá ser descarregado por meio da descarga de fundo da barragem, de
acordo com o seguinte programa:
a) Aumento gradual do caudal entre 0 e 20 m3/s ao longo de 3 h;
b) Manutenção do caudal em 20 m3/s durante as 3 h seguintes;
c) Descida gradual do caudal entre 20 m3/s e 0 m3/s ao longo de mais 3 h.

Considera-se que foi dada resposta ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011. Relativamente à
descarga de um caudal ambiental de limpeza a implementar no AH de Gouvães, a resposta apresentada
dá cumprimento à solicitação da DIA, ou seja, permite garantir a descarga do caudal estimado em anos
não secos e de acordo com o programa estabelecido.

10. Estudo ou modelos quantitativos, que permitam avaliar as alterações do transporte
sedimentar, sobretudo em termos de retenção de sedimentos nas albufeiras, e
equacionar as medidas de minimização que contribuam para mitigar o efeito de
assoreamento e/ou erosão, nomeadamente nos troços fortemente modificados (no
rio Louredo e no rio Tâmega).
Em relação a este aspeto e com base nos estudos desenvolvidos, constata-se que não se perspetiva a
ocorrência de alterações significativas em termos de processos erosivos/sedimentação nos troços a
jusante das barragens, sendo referido que não será necessário implementar medidas de minimização.
Ao nível do programa de monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais, deverá ser avaliado o estado
dos troços a jusante das barragens, no que se refere aos processos erosivos/sedimentação. Na sequência
dos resultados da monitorização efetuada e caso venham a ser detetadas situações em que se verifique
que o bom estado ecológico destes troços não é atingido, deverão ser previstas medidas minimizadoras.
Globalmente, tendo sido dada resposta ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011, considera-se
que este aspeto se encontra cumprido devendo ser objeto de monitorização nos termos do programa de
monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais.

11. Levantamento dos locais mais sensíveis à erosão da zona de marnel das albufeiras
(zona de variação do plano de água), que integre a identificação das zonas
susceptíveis à ocorrência de fenómenos de instabilidade das margens, assim como
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do leito e margens a jusante, como suporte para a apresentação de medidas de
minimização, nomeadamente de uma proposta de engenharia biológica para
estabilização e controlo da erosão.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado que a informação apresentada no RECAPE dava
resposta a esta disposição da DIA. Contudo, atendendo às observações mencionadas no Parecer da CA
de junho de 2011, deveria ter sido agora proposta uma área piloto para implementação da medida
preconizada de forma avaliar a sua eficácia e posteriormente ser aferida/ponderada a sua implementação
noutras áreas.

12. Levantamento batimétrico das albufeiras de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, antes
do seu enchimento e posteriormente, de 6 em 6 anos, para avaliar a taxa de
retenção de sedimentos na albufeira.
Apesar de no Parecer da CA de junho de 2011 este elemento ter sido considerado como cumprido, foram
tecidas várias considerações. Verifica-se que no documento agora apresentado nada foi referido sobre
essas considerações.

13. Plano de intervenção para o troço do rio Louredo a jusante da barragem de
Gouvães, que potencie e reabilite os habitats e as comunidades do leito de cheia e
conectividade ecológica deste troço, e que contribua para que seja atingido e
mantido o bom estado ecológico destas massas de água, tendo em conta os
resultados da monitorização.
14. Plano de intervenção para o troço do rio Avelames a montante do regolfo da
albufeira do Alto Tâmega, que potencie e reabilite os habitats e as comunidades
deste sistema fluvial e conectividade ecológica deste troço, e que contribua para
que seja atingido e mantido o bom estado ecológico destas massas de água, tendo
em conta os resultados da monitorização.
Relativamente ao "Plano de Intervenção para o Rio Louredo e Avelames, considera-se que a informação
apresentada colmatou globalmente os diferentes aspetos referidos no âmbito do Parecer da CA de junho
de 2011. A definição e a elaboração de projetos para as intervenções no rio Louredo e Avelames são
remetidas para os Programas de Compensação, situação que se considera correta, dado que permite
analisar os programas como um todo, sendo a implementação das mesmas afinadas quando forem
analisados os Programas de Compensação.
Contudo, considera-se que existem alguns aspetos que carecem de informação complementar por se
tratarem de medidas de compensação a implementar em propriedade privada, designadamente:
o "adensamento com espécies autóctones (para restabelecimento dos habitats prioritários

90E0pt1-Amiais ripícolas)", dado que todas as linhas de água envolvidas neste projeto, por não
serem navegáveis ou flutuáveis, têm as suas margens e leitos abrangidas pelo regime da
propriedade privada;
a “promoção da ocupação de lameiros por freixos” e a “reflorestação de encostas”.
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Verifica-se que a abordagem apresentada para a concretização destas medidas (identificação e realização
de acordos com os proprietários) é de índole generalista, não garantindo que as ações possam
efetivamente ser implementadas, sendo que para tal é necessário o devido e legítimo acordo dos seus
proprietários. Assim, deverão ser desencadeados todos os mecanismos que permitam o estabelecimento
de acordos para viabilização da concretização da implementação destas medidas de compensação. Estes
acordos deverão ser apresentados 1 ano após o licenciamento.
Em relação ao Projeto a desenvolver para o rio Poio na perspetiva de mitigar a fragmentação dos habitas
e potenciar a conectividade ecológica, contribuindo assim para que seja atingido e mantido o bom estado
ecológico destas massas de água, concorda-se com a proposta apresentada. Contudo, considera-se que
deverá ser tida em conta a caracterização dos elementos biológicos, químicos e hidromorfológicos, deste
troço do rio, no desenvolvimento das diferentes ações que venham a ser preconizadas.
De notar que, no âmbito das plantações, há referência a covas de 50 cm3 quando a mesma se deve
referir a covas 50 x 50 cm. É questionável o tratamento das sementes e a possível afetação da fauna
nomeadamente de roedores devendo ser explicado quais os efeitos deste tratamento nos mesmos, se
funcionam apenas como repelente ou se podem ter efeitos de envenenamento. O tratamento das
exóticas deve manter-se até à sua extinção e não apenas por 2-3 anos. A dimensão dos protetores a
utilizar deve ter em conta as espécies selvagens e gado doméstico existente na zona, devendo ser maior
do que 50 cm quando em presença de espécies maiores do que coelho/lebre. A decisão sobre o recurso a
plantação ou regeneração da vegetação só poderá ser tomada após a vistoria das parcelas, conforme é
referido no documento.

15. Plano de contenção, controlo e, se possível, de erradicação de espécies aquícolas
exóticas com características invasoras para o sector da bacia do Tâmega afectados
pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães.
A informação apresentada no documento objeto da presente apreciação vem confirmar a impossibilidade
de impedir a colonização da barragem de Gouvães por larvas do mexilhão Corbicula, assim como a
provável colonização por espécies de peixes exóticas.
Também a colocação de cartazes e de dispositivos de lavagem não é seguramente eficaz na contenção de
novas colonizações de espécies exóticas, quer de novas espécies nestas albufeiras, quer do transporte de
espécies já existentes para outros locais.
Assim, confirma-se a elevada probabilidade de expansão, e aumento populacional das espécies exóticas
já existentes, às 3 albufeiras, com o aumento de probabilidade de colonização de novas áreas próximas
por transporte, deliberado ou acidental, de exemplares existentes nestas albufeiras.
Esta situação terá um impacte acrescido sobre os ecossistemas aquáticos da região, não se restringindo
apenas às áreas das albufeiras. Refira-se ainda que Portugal não dispõe de nenhum Plano de erradicação
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ou controlo de exóticas e que as situações potenciadas por este projeto condicionam a viabilidade de
qualquer Plano que venha a ser desenvolvido.
Conclui-se, assim, pela inviabilidade de estabelecer um sistema de controlo eficaz de contenção de
espécies exóticas.
Apesar desta conclusão, as estações de lavagem e desinfeção de embarcações e os cartazes informativos
devem ser implementados. Considera-se que deverá ser definida a forma como será efetuada a
manutenção e gestão destas infraestruturas para que sejam mantidas em bom funcionamento, de forma
a permitir o controlo das espécies invasoras. Tal como referido no documento apresentado, deverá ser
equacionado um protocolo entre o proponente e as entidades competentes, de forma a assegurar a
gestão e manutenção destas infraestruturas na fase de exploração. O protocolo referido deverá estar
concluído um ano antes do início da exploração.
Acresce ainda que, tal como referido no documento apresentado, em função dos resultados da
monitorização, devem ser propostas as medidas específicas tecnicamente viáveis para a erradicação das
espécies aquícolas invasoras, nas diferentes massas de água.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA.

16. Inventário das levadas afectadas pelo Projecto, dos órgãos constituintes
(nomeadamente sistemas de captação e distribuição de água) e dos caudais
reservados, como suporte das medidas de minimização na fase de construção,
enchimento e exploração, ao nível dos usos da água e transporte sedimentar.
No Apêndice IV do Anexo VI são apresentadas as fichas de caracterização dos Açudes (AZ4, AZ5 e AZ6)
referindo o tipo de afetação. Com base na informação disponível, verifica-se que as infraestruturas
presentes não são afetadas pelo aproveitamento.
Por sua vez, o Apêndice II (serviços afetados) do Anexo VI (ex. p. 179 a 191) e Apêndice IV, ID AT20, do
mesmo anexo, inclui fichas de identificação de infraestruturas baseadas em informação de
populares/habitantes locais. Considera-se que não é aceitável que, nesta fase do Projeto, a informação
recolhida não tenha como fonte a respetiva entidade gestora, informação que poderá informar a ação a
tomar em relação à efetiva necessidade de reposição e respetiva solução técnica.
Relativamente a este ponto foi realizado o levantamento das levadas localizadas a jusante de Gouvães e
as respetivas fichas de identificação. O conteúdo da ficha diz respeito apenas à sua localização
geográfica, não se encontrando quantificada a área regada associada a cada uma, nem para tanto o
respetivo caudal de rega.
Em relação aos caudais reservados, é referido no documento que foi solicitado à ARH do Norte os dados
relativos a concessões e caudais associados, de forma a ser possível estimar esses caudais. Refira-se que
a ARH do Norte já comunicou (ainda que informalmente) à Iberdrola que a informação que dispunha
sobre estes regadios tradicionais não são “propriedade” da ARH, pelo que não a podia divulgar, tendo
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também informado que esses dados podiam ser recolhidos ou junto das próprias juntas de agricultores
ou das Direções Regionais de Agricultura.
Assim, deve ser apresentada informação sobre as infraestruturas afetadas, com base em informação das
próprias entidades gestoras. Deverão ainda ser apresentados os caudais reservados para assegurar os
usos existentes.

17. Inventário das infra-estruturas hidráulicas (e,g, moinhos de água) afectados pelo
Projecto, como suporte das medidas de minimização e/ou compensação nas fases
de construção, enchimento e exploração.
Relativamente às infraestruturas hidráulicas (levadas, moinhos-azenhas e açudes) existentes no rio
Louredo, a jusante do AH do Gouvães, è apresentado no Anexo VI no Apêndice VI as fichas de
caracterização das mesmas referindo o tipo de uso, o tipo de afetação. Com base na informação
disponível verifica-se que as infraestruturas presentes não são afetadas pelo aproveitamento.

18. Medidas de minimização ou compensação
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira.

da

potencial

afectação

do

A concretização deste elemento só será possível na sequência da decisão que vier a ser tomada
relativamente ao aproveitamento hidroelétrico de Eiradeira.

19. Medidas de minimização, para as fases de construção, enchimento e exploração, da
afectação da Praia Fluvial de Viduedo, nomeadamente no que se relaciona com os
caudais necessários para a sua utilização recreativa e a sua eventual utilização
balnear, incluindo a proposta de sistema de alerta e aviso.
No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações, sendo referido que a informação
deveria ser apresentada previamente ao início da obra.

21. Medidas de minimização ou compensação, para as fases de construção, enchimento
e exploração, no que se refere às afectações ao nível das utilizações dos recursos
hídricos superficiais, nomeadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais
de Vidago-Arcossó (AT4) e captações no rio Tâmega (AT2, AT7 e AT8).
Considera-se que globalmente a informação apresentada dá resposta ao solicitado no âmbito do Parecer
da CA de junho de 2011.
Contudo, no que se refere à localização da ETAR de Balteiro e da fossa séptica coletiva de Friúme, deverá
ser observado o disposto no regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço publico
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, pelo que a correspondente informação deverá
ser apresentada até 1 ano após o licenciamento.
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22. Plano de intervenções a jusante de Daivões e medidas de minimização, para as
fases de construção, enchimento e exploração, face à afectação da Pista de Pesca
de Cavez, nomeadamente no que se relaciona com as acções previstas para
assegurar a sua viabilidade e com os condicionalismos determinados pelo regime de
exploração do aproveitamento hidroeléctrico de Daivões.
Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer.

23. Indicação das áreas definitivas para as escombreiras, devendo ser reduzido ao
mínimo indispensável a utilização de escombreiras fora da área a inundar, através
da máxima reutilização do escombro produzido e/ou utilização na recuperação de
áreas degradadas.
Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer.

24. Projecto para cada escombreira, que deverá identificar a quantidade e forma de
deposição do escombro produzido, bem como contemplar as medidas de
minimização relativas à estabilidade, drenagem e recuperação paisagística. No caso
das escombreiras a desenvolver na área das futuras albufeiras, a deposição de
escombro deve ocorrer preferencialmente abaixo do nível mínimo de exploração e
atender ao regime de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico, devendo ser
identificadas as medidas de minimização a adoptar.
Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer.

25. Plano de remoção de todas as pressões existentes na área a inundar pelas
albufeiras (para redução das cargas poluentes), que contribuam para a degradação
da qualidade da água, nomeadamente, sistemas individuais ou colectivos de
tratamento de águas residuais, deposição de resíduos sólidos e infra-estruturas
rodoviárias.
No capítulo 13 do Anexo VI é apresentado um levantamento das pressões a remover, referindo que serão
demolidas e removidas todas as afetações que interfiram com a qualidade da água e constituam perigo
ao nível balnear e uso de recreativo. As infraestruturas de comunicação e eletricidade serão removidas,
as restantes infraestruturas que se encontrem abaixo do nível mínimo de exploração serão mantidas. A
sua remoção será efetuada um ano antes do seu enchimento.
Face aos elementos apresentados considera-se que este elemento da DIA, no que se refere ao
procedimento de remoção encontra-se cumprido. No entanto, deverá ser articulado com a apreciação
efetuada na Condicionante 9, a qual carece de apresentação de informação adicional previamente ao
licenciamento do Projeto de Execução.

26. Plano de controlo e redução da erosão e transporte sólido, para a fase de construção
que contemple, para além da calendarização das acções a realizar, as soluções tipo
a adoptar para cada acção nas diferentes frentes de trabalho.
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Relativamente a este aspeto são referidas as principais ações que durante a fase de obra são indutoras
de processos erosivos e aumento de transporte sólido identificando as principiais medidas a implementar,
referindo que as mesmas serão ajustadas durante a obra em cada frente de trabalho em função da
avaliação efetuada no âmbito do acompanhamento ambiental.
Considera-se que a informação apresentada dá cumprimento ao solicitado no Parecer da CA de junho de
2011.

27. Plano de monitorização para as pontes existentes, como suporte à definição das
medidas de minimização, tendo em consideração a vulnerabilidade e importância
destas estruturas, resultante das alterações de transporte sedimentar.
Relativamente a este aspeto é apresentado um inventário das pontes existentes a jusante da Barragem
de Gouvães, num total de 8 pontes, referindo a tipologia da ponte, a geologia e tipologia da fundação e o
seu estado de conservação. De acordo com os resultados obtidos, no documento agora apresentado é
referido que não se justifica a monitorização das pontes, apresentando as respetivas justificações em
termos de diminuição do transporte sólido e da regulação de caudais e a diminuição dos caudais de cheia.
Considera-se que a informação apresentada dá cumprimento ao solicitado no âmbito do Parecer da CA de
junho de 2011.

28. Sistematização das medidas de minimização e/ou compensação ao nível dos
recursos hídricos, sendo que na elaboração das diferentes componentes do Projecto
de Execução devem ser definidas soluções de projecto que tenham em consideração
o seguinte:
a) Os acessos, temporários e definitivos devem assegurar a implementação de
soluções de drenagem superficial, longitudinal e transversal;
b) As novas pontes a construir devem ter um vão com uma extensão que evite a
criação de aterros em área inundável e os respectivos pilares devem estar
situados fora do leito menor, com uma configuração hidrodinâmica e orientados
de acordo com o sentido do escoamento.
Relativamente a este aspeto, no capítulo 10 do Anexo VI são apresentados os elementos de Projeto da
rede viária que será objeto de intervenção.
Considera-se que a informação apresentada dá cumprimento ao solicitado no âmbito do Parecer da CA de
junho de 2011.

30. Desenvolvimento de um plano de gestão de medidas de controlo e remediação da
eutrofização.
No âmbito deste aspeto e no que se refere à solução proposta de construção de um canal ou conduta
que permita a descarga de caudal ecológico a partir do rio Torno e/ou afluentes, a montante da albufeira,
de forma a garantir a boa qualidade da água descarregada no troço do rio a jusante da barragem de
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Gouvães, considera-se que a mesma não se revela adequada devido às afluências geradas nesta subbacia não permitirem garantir o regime de caudais ecológicos propostos.
Assim, considera-se que em função dos resultados do plano de monitorização dos recursos hídricos
superficiais deverão ser equacionadas e implementadas as medidas que se verificarem necessárias para
que seja assegurado o bom potencial ecológico e/ou bom estado ecológico das massas de água.

31. Inventário Hidrogeológico que deve ser realizado com acompanhamento de um
representante das populações locais (ao nível de Junta de Freguesia) e registar
todas as características de cada ponto de água identificado (localização,
coordenadas topográficas, tipo de uso, produtividade, características técnicas,
parâmetros hidrodinâmicos e parâmetros hidroquímicos medidos in situ).
Esta inventariação deve ser realizada com o objectivo principal de identificar as
captações existentes que venham a ser directamente afectadas pelo projecto do
Sistema Electroprodutor do Tâmega e o seu uso actual e, relativamente às quais, se
deverão adoptar medidas de reposição dos usos actuais, ou de compensação, cuja
implementação deve ocorrer antes do início da fase de construção.
As medidas propostas para as captações afectadas pelas albufeiras (reposição do
uso actual de acordo com os interesses dos respectivos proprietários) devem ser
estendidas a todas as captações de água subterrânea que venham a ser afectadas
pelo projecto do Sistema Electroprodutor do Tâmega: não só as que ficarem
submersas pelas albufeiras, mas também aquelas que forem afectadas pelas obras
subterrâneas (cavernas, galerias de acesso e circuito hidráulico), pela abertura de
acessos e deposição de escombro, etc.
32. Estudo Hidrogeológico que, integrando os dados do Inventário Hidrogeológico,
elabore uma adequada caracterização do modelo hidrogeológico (recargas,
escoamentos, consumos, etc.) dos sistemas aquíferos locais intersectados pelas
obras subterrâneas. Nas áreas onde exista falta de informação hidrogeológica de
superfície, ou esta não seja fiável, dever-se-á elaborar um Plano de Prospecção
Hidrogeológica Complementar, específico para este fim, que permita determinar,
entre outros, os seguintes parâmetros: níveis hidrostáticos, transmissividades,
permeabilidades e coeficientes de armazenamento.
A informação apresentada está em conformidade com a reunião de esclarecimentos realizada com a ARH
Norte no dia 8 de Setembro, justificando a não reformulação do Inventário Hidrogeológico e do Estudo
Hidrogeológico apresentados no RECAPE.

IV) Sistemas Ecológicos

1.

Estudos específicos - Estudos sobre o património natural que visam definir, detalhar
e determinar a viabilidade da implementação de medidas de minimização ou o
cumprimento de condicionantes
b) Estudo sobre as populações de mexilhões-de-rio que localize e caracterize as
populações existentes, e que avalie as vantagens e desvantagens da deslocação
de indivíduos de populações/núcleos afectados pelo projecto para outros não
afectados.
No caso de se concluir pela deslocação dos indivíduos, o estudo deverá
pormenorizar a metodologia a utilizar, o número de indivíduos, por espécie, a
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deslocar e os locais de retirada e colocação dos mesmos. Deverá incluir, também,
um programa de monitorização e de acompanhamento desta medida. Para a zona
de jusante de Daivões, onde se irão realizar as obras de regularização, o estudo
deverá ponderar entre a manutenção de populações nesta zona ou a sua
deslocalização para núcleos não afectados pelo projecto, explicitando as
metodologias que deverão ser aplicadas em ambos os casos, o número de
indivíduos envolvidos e os locais receptores. Para a manutenção de populações na
zona, o estudo deverá apontar as medidas de minimização adequadas ao
cumprimento deste objectivo.
c) Estudo sobre a possibilidade de instalação de passagens de fauna sobre Daivões e
Alto Tâmega com análise de alternativas tendo em conta a viabilidade técnica, a
potencial eficácia das mesmas, a avaliação de impacto da sua execução.
b) Estudo sobre a localização de ninhos de aves de rapina nas áreas ocupadas pelo
projecto e num raio de 2 km em redor das mesmas, com indicação das medidas de
minimização.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado necessário a apresentação de informação em falta
previamente ao início da obra.

3.

Estudos e elementos diversos – Estudos que visam contribuir para a definição de
condicionantes e medidas de minimização a integrar em projecto.
a) Elaboração de um Plano de Gestão de Escombros, que deve ter em conta as
seguintes condicionantes:
i. o escombro produzido deverá ser seleccionado, separado e, dentro das suas
necessidades e qualidades, aproveitado para vários elementos do projecto,
quer para a elaboração de betões, quer para aterros em acessos ou outras
estruturas;
ii. escombro não aproveitado no projecto deve ser disponibilizado gratuitamente,
no local de obra ou na escombreira, e devidamente divulgado, a todas as
entidades que o pretendam, até ao início do processo de recuperação
paisagística.
iii. a deposição de escombro, temporária ou definitiva, deve ser realizada de
forma a que as escombreiras sejam implementadas sequencialmente, à
medida das necessidades e do preenchimento dos locais de deposição, com as
seguintes prioridades:
1 – locais já intervencionados;
2 – escombreiras a submergir;
3 – escombreiras emersas fora do SIC Alvão-Marão;
4 – escombreiras emersas dentro do SIC Alvão-Marão.

O Plano de Gestão de Escombros encontra-se incluído no Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que já foi
apreciado no âmbito da Condicionante 13. Dado que esta condicionante não se encontra cumprida por
motivos diretamente relacionados com a gestão dos escombros e nomeadamente com a deposição do
mesmo, isso implica que este Plano terá de ser revisto, previamente ao licenciamento do Projeto de
Execução, tendo em conta os comentários expressos no capítulo referente às escombreiras e
Condicionante 13.
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d) Estudo sobre a viabilidade técnica e eficácia das medidas/mecanismos de
transposição da fauna aquática que demonstre, de uma forma inequívoca, a
existência/inexistência de soluções viáveis do ponto de vista técnico e biológico.
O estudo deverá ter em conta não só as condicionantes técnicas, mas também as
características ecológicas das espécies-alvo e as características das massas de
água, detalhando os elementos a utilizar na análise.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado necessário a apresentação de informação em falta
previamente ao início da obra.

4.

Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão, demonstrando que as
respectivas medidas contemplam os valores naturais relevantes afectados, e que
compensarão devidamente essa afectação, tendo em vista em particular assegurar a
integridade do Sítio Alvão / Marão e a promoção dos valores naturais em causa.
A definição do referido Programa deverá tomar em consideração:
a) as medidas de compensação preconizadas na presente DIA, no âmbito dos
sistemas ecológicos, especificamente para o SIC Alvão / Marão;
b) os resultados dos estudos a realizar;
c) as áreas a afectar com importância em termos de conservação da natureza e
da biodiversidade.
O programa deve incluir, entre outros aspectos:
▪

a definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de
compensação estabelecidas;

▪

a descrição e calendarização das acções previstas, bem como os respectivos
indicadores de execução;

▪

a apresentação de um programa de monitorização das medidas de
compensação adoptadas e dos valores naturais relevantes para aferir da
eficácia das medidas estabelecidas. A monitorização deve ser assegurada pelo
período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma das
medidas de compensação, com obrigação de apresentação à Autoridade de
AIA de relatórios de monitorização anuais.

As medidas a definir devem cumprir as seguintes directrizes:
i. contemplar os valores naturais (espécies/populações da flora e fauna
comunidades e habitats naturais) relevantes afectados, com especial destaque
para os protegidos e/ou ameaçados, de forma proporcional ao impacte
provocado pelo projecto, devendo ser privilegiadas as soluções que
maximizem a compensação de vários valores naturais;
ii. serem aplicadas preferencialmente na área do SIC Alvão-Marão, na área
envolvente ao projecto, e na área da bacia do rio Tâmega e seus afluentes;
iii. avaliar, durante a sua definição, eventuais impactes sobre outros valores
naturais e determinar os benefícios da sua implementação sobre todos os
valores naturais em causa;
iv. identificar a existência de outros projectos que possam comprometer a
eficácia das medidas e publicitar a realização das mesmas pelas autoridades
locais, regionais e/ou nacionais que possam ter intervenções na área em
questão;
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v. assegurar que as medidas cumprem o objectivo de compensação durante todo
o período de concessão do projecto;
vi. assegurar a monitorização da eficácia das medidas, com obrigação de
apresentação à Autoridade de AIA de relatórios de monitorização anuais,
durante um período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma
das medidas de compensação, podendo a frequência da amostragem ser
ajustada em função da estabilidade dos resultados;
vii. integração das medidas com outras já previstas para a mesma zona, como
sejam as decorrentes da implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico do
Fridão, A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que as mesmas sejam
complementares.
O Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão deverá ser aprovado pela
Autoridade de AIA, devendo ser consultado o ICNB.
Os custos de execução de todas as medidas de compensação previstas no Programa
de Compensação para o SIC Alvão / Marão são definidos pelo proponente, o qual
deve apresentar em sede de RECAPE um orçamento de execução da totalidade das
acções e projectos destinados à concretização do Programa de Compensação para o
SIC Alvão / Marão.
Considerando os impactes cumulativos resultantes dos diversos aproveitamentos
hidráulicos e hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e para o Sítio
Alvão-Marão e atendendo à necessidade de proceder à execução das medidas de
compensação de forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e
projectos e a promover sinergias entre as diversas medidas, o valor apurado para a
execução da totalidade das acções e projectos deve ser consignado ao Fundo de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB).
As verbas transferidas pelo promotor para o FCNB devem ser única e
exclusivamente afectas à execução das medidas de compensação ambiental
definidas no Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão.
A monitorização da eficácia das medidas de compensação é da responsabilidade do
promotor, de forma a aferir da eventual necessidade de execução de medidas
adicionais.
5.

Programa de Compensação para os sistemas ecológicos da bacia do rio Tâmega,
directamente afectados pela implantação do projecto, demonstrando que as
respectivas medidas contemplam os valores naturais relevantes afectados, e que
compensarão devidamente essa afectação.
A definição do referido Programa deverá tomar em consideração:
a) as demais medidas de compensação preconizadas na presente DIA, no âmbito
dos sistemas ecológicos;
b) os resultados dos estudos a realizar;
c) as áreas a afectar com importância em termos de conservação da natureza e
da biodiversidade.
O programa deve incluir, entre outros aspectos:
▪

a definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de
compensação estabelecidas;

▪

a descrição e calendarização das acções previstas, bem como os respectivos
indicadores de execução;

▪

a apresentação de um programa de monitorização das medidas de
compensação adoptadas e dos valores naturais relevantes para aferir da
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eficácia das medidas estabelecidas. A monitorização deve ser assegurada pelo
período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma das
medidas de compensação, com obrigação de apresentação à Autoridade de
AIA de relatórios de monitorização anuais.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado necessário a apresentação de informação em falta
até 1 ano após o licenciamento.

V) Sócio-economia

1.

Plano de Comunicação às pessoas potencialmente afectadas, que deve ser activado
tão cedo quanto possível, dando continuidade às acções já desenvolvidas.

Sendo apresentada informação complementar relativa ao Plano de Comunicação, verifica-se no entanto
que não são apresentados os recursos humanos a afetar a cada uma das ações, o que tem também
ligação com o próprio plano de monitorização da sócio-economia.
Esta informação deve ser apresentada previamente ao licenciamento.

3.

Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, suportado pelo
Protocolo de Colaboração preconizado na condicionante 6 da presente DIA, cujos
projectos deverão ser desenvolvidos de forma integrada, tendo por base territorial,
os municípios abrangidos pelo projecto em apreço, bem como o regime de
exploração a detalhar em sede de RECAPE, devendo ser sustentados em estudos
específicos, a incidir nas seguintes vertentes: (…)."

Este elemento da DIA foi objecto de alteração em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, passando a ter a seguinte redacção:

Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, articulado com os
municípios abrangidos pelo projecto em apreço, cujos projectos deverão ser
desenvolvidos de forma integrada, tendo por base territorial, os municípios
abrangidos pelo projecto em apreço, bem como o regime de exploração a detalhar
em sede de RECAPE, devendo ser sustentados em estudos específicos, a incidir nas
seguintes vertentes:
a) Assegurar a mobilidade sustentada das populações locais, potenciando o
desenvolvimento socioeconómico e turístico. Este projecto deverá garantir a
articulação com percursos pedonais/cicláveis/fluviais, a criar ou valorizar, tendo
em conta pontos de interesse existentes, incluindo a sua valorização e os novos
pontos de interesse criados pelas novas paisagens decorrentes da criação das
albufeiras, tirando vantagem da sua proximidade. Deverá, também, incluir as
soluções viárias que evitem a travessia de aglomerados populacionais durante a
fase de execução do projecto (estas soluções deverão ser executadas
previamente ao início das obras);
b) Garantir as devidas compensações (tendo em conta a medida de minimização de
carácter específico n.º 53 constante da presente DIA) a atribuir às famílias
desalojadas e estudar a viabilidade de relocalização de famílias ou de
aglomerados afectados, quer no que se refere ao edificado, quer às áreas
agrícolas que asseguram complementos de subsistência das populações (como
são exemplo o caso de Viela, Povoado, Friúme, Mansos e Santo Aleixo). Devem
estudar-se em detalhe as afectações de proximidade, tomando em consideração
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os Níveis de Máxima Cheia, que genericamente se situam mais de 1 m acima do
respectivo NPA. Este processo deve ser participado, quer pelas pessoas
directamente afectadas, quer pelas autarquias;
c) Ter em conta às preocupações manifestadas no âmbito da consulta pública e a
articulação com eventuais projectos de minimização/compensação de impactes,
a desenvolver;
d) No caso específico da aldeia de Viela, afectada pela albufeira de Daivões, deverá
avaliar-se, com a colaboração das autarquias e com envolvimento directo dos
moradores, qual a viabilidade futura da aldeia, em fase de exploração,
considerando a perda total das áreas agrícolas, as condições de habitabilidade
dos edifícios que fiquem acima da cota de NPA, bem como as condições de
acessibilidade;
e) Definir as medidas e meios adequados para incrementar e concretizar as
potencialidades e oportunidades proporcionadas pelo Projecto em termos de
desenvolvimento local e regional, designadamente as turísticas;
f) Desenvolver e implementar áreas de lazer, a realizar em conjunto com as
entidades locais, dada a perda das áreas de recreio actuais, para as quais
deverão ser elaborados Projectos de Arquitectura Paisagista;
g) Garantir a funcionalidade dos sistemas de rega afectados, bem como a solução a
adoptar para a sua reposição e/ou medidas de compensação a implementar;
h) Garantir a reposição/compensação de património sócio-cultural afectado;
i) Prever medidas de divulgação sobre o património, designadamente natural e
cultural, do vale do rio Tâmega;
j) Enquadramento dos investimentos referidos no EIA relativos a património
românico, com as restantes vertentes das medidas de compensação, em termos
socioeconómicos.
Os custos de execução do presente Plano de Acção e respectivas medidas são
definidos pelo proponente, o qual deve apresentar em sede de RECAPE o calendário
de execução da totalidade das acções e projectos destinados à compensação sócioeconomica e cultural.
Considerando os impactes cumulativos resultantes dos aproveitamentos
hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e atendendo à necessidade de
proceder à execução das medidas de compensação sócio-economica e cultural de
forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e projectos e a promover
sinergias entre as diversas medidas, o proponente deve assegurar que a execução
das referidas acções e projectos destinados à compensação sócio-económica e
cultural é acompanhada pelos agentes locais e regionais em causa, designadamente
associação de municípios, agência de desenvolvimento regional, os próprios
municípios, a CCDRN e outras entidades em função da matéria.
O Plano de Ação inclui um quadro com um conjunto de ações que não reflete o estado de
desenvolvimento das articulações entre o promotor e a AMAT, mediadas pela CCDR/N e pelo INAG.
Contrariando o que é referido na resposta dada a este elemento da DIA, não é apresentada evidência de
acordo ou articulação com qualquer entidade supramunicipal ou com os municípios.
É também fundamental que o Plano de Ação indique, em relação a cada um dos projetos, se se trata de
uma reposição, e se decorre de uma medida específica da DIA, ou de qualquer protocolo assinado entre o
promotor e qualquer outra entidade.
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Assim, considera-se que este elemento da DIA não está cumprido, devendo ser apresentada a informação
necessária previamente ao licenciamento do Projeto de Execução.

4.

Ao nível dos acessos afectados, o Plano de Acção deve atender nomeadamente ao
seguinte:
a) O restabelecimento dos acessos afectados deve incluir a identificação e
caracterização de todas as afectações, a justificação da necessidade ou não de
reposição, visando sempre o melhoramento de acessibilidades;
b) O caminho municipal CM1153, que liga Povoação à Estrada Nacional EN206 e está
integrado num percurso pedestre turístico, e que é cortado pela albufeira de
Gouvães, deverá ser reformulado, ajustando-o à nova rede de acessos;
c) No aproveitamento do Alto Tâmega, um troço da EM549 ficará em área inundável,
uma vez que transpõe a ribeira da Oura. Deste modo, o restabelecimento deverá
ser efectuado com um traçado semelhante ao actual;
d) Necessidade de restabelecer o caminho municipal CM1128, junto a Viela.

Deverá ser observada a apreciação relativa à Condicionante 9.
Este elemento considera-se apresentado, devendo ser garantido, à semelhança de todas as reposições,
que é efetuada a necessária articulação e obtenção da aprovação das respetivas entidades gestoras,
previamente ao início da obra de reposição. Os comprovativos de articulação com as entidades gestoras
devem ser apresentados previamente ao licenciamento.

6.

Apresentação do traçado definitivo para a linha de transporte de energia que deve
evidenciar que maximizou a distância a áreas construídas e habitações isoladas.

Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer.

7.

Metodologia e valências das equipas responsáveis pelas diferentes dimensões a
analisar, no âmbito dos planos de monitorização a realizar para a Sócio-economia.

Verificando-se que este elemento não foi ainda apresentado, considera-se que tal deve ser efetuado
previamente ao licenciamento do projeto.

VI) Ordenamento do território

2.

Caracterização dos caminhos novos e a beneficiar: comprimento, materiais a
utilizar, impermeabilização. Deverá ser previsto que deverão sempre ser repostas as
condições iniciais caso os acessos sejam de uso temporário.

No Parecer da CA de junho de 2011 considerou-se que deveria ser apresentada informação
complementar sobre as áreas de REN afetadas com os caminhos então definidos, sob a forma de um
quadro com a ocupação por sistemas, assim como devidamente cartografados numa Carta de
Condicionantes/REN.
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Verifica-se que este elemento foi apresentado tal como solicitado.

3.

Informação sobre os apoios das linhas eléctricas previstos e localização em
cartografia adequada.

Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer.

VII) Ambiente Sonoro

1.

Caracterizar os níveis sonoros da situação actual, através de medições acústicas,
dos seguintes locais:
a) receptores situados a cerca de 150 m do estaleiro industrial 27 e do posto de
corte, que se encontram também dentro do corredor da linha eléctrica;
b) localidade de Bustelo, situada a cerca de 400 m do estaleiro industrial 37;
c) parque de lazer de Bragadas, situado a cerca de 100 m do estaleiro industrial 30.
As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na
Norma Portuguesa NP1730 (1996), complementada com os procedimentos
constantes do documento Circular de Clientes n.º 02/2007 editado pelo Instituto
Português de Acreditação (IPAC).

Em reunião realizada na APA, em 10 de novembro de 2011, para clarificação dos aspetos relativos ao
ambiente sonoro, sumariamente, foi transmitido que:
Desnecessidade de repetir a campanha de caracterização da situação de referência, já que,
durante a monitorização em fase de obra, os eventuais impactes serão decorrentes sempre da
obra face à ausência de outras fontes (confirmado pelo proponente durante a reunião) nos
pontos de medição já propostos no Plano de Monitorização (PM);
Adaptar o PM em termos de frequência e pontos de amostragem às Notas técnicas para relatórios

de monitorização de Ruído – Fase de obra e fase de exploração (APA, Novembro 2009), ou seja,
realizar apenas campanhas em dias críticos tendo em conta as atividades ruidosas calendarizadas
para esses dias de acordo com o cronograma da obra e em função da proximidade das frentes de
obra aos pontos de amostragem (recetores sensíveis – habitações com utilização humana,
escolas e estabelecimentos hospitalares ou similares, em horário de atividade, ou espaços de
lazer com utilização humana);
Duração de cada medição até que ocorra estabilização do sinal sonoro em termos do indicador
LAeq,t ;
Monitorização só em dias úteis em período entardecer e/ou noturno, durante o horário de
funcionamento da obra, salvo se houver licença especial de ruído que determine valores limite
para outras situações.
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VIII) Património

1.

Apresentação dos comprovativos da aprovação pela tutela do património cultural
(IGESPAR / DRC Norte) sobre:
a)

a constituição nominal da equipa responsável pela concretização das medidas de
minimização do factor ambiental património cultural;

b) os projectos de desmonte e relocalização.
A apreciação da informação apresentada foi já efectuada na parte deste Parecer relativa aos Elementos a

Apresentar Previamente ao RECAPE, considerando-se que foi dado cumprimento no que concerne à
constituição da equipa.
Por sua vez, de acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, os Projectos de Execução relativos a
desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais devem ser submetidos a aprovação 1 ano após o
licenciamento do Projecto do SET.

2.

Apresentar um levantamento topográfico ou fotografia aérea da área afectada pelo
projecto (albufeiras, órgãos anexos, áreas funcionais, acessos, escombreiras, áreas
de empréstimo) à escala 1/4.000, com representação em planta ou sinalização de
todas as ocorrências patrimoniais, zonas de protecção e respectiva legenda,
implantadas no interior das áreas e até 100 metros dos seus limites exteriores. Este
levantamento deve incluir a representação rigorosa do NPA.

Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA.

3.

Apresentar os resultados da prospecção arqueológica sistemática de:
a)

todas as áreas a afectar/inundar, ou que apresentaram visibilidade reduzida ou
nula, de modo a proceder, ainda nessa fase, e se necessário, a ajustes ao
Projecto ou a sondagens de diagnóstico.

b) outras partes do Projecto e das áreas de estaleiros e outras áreas funcionais da
obra que não se encontrem especificadas e localizadas na fase de Anteprojecto e
que não tenham sido prospectadas nesta fase de avaliação.
Na fase de elaboração do Projecto de Execução, os resultados obtidos na prospecção
arqueológica poderão determinar a adopção de medidas de diagnóstico (sondagens e
escavação) que se venham a revelar necessárias para avaliação das ocorrências
detectadas.
Caso os resultados da prospecção arqueológica realizada apontem para uma possível
afectação de ocorrências patrimoniais, dever-se-á proceder a acertos de projecto,
antes de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA.
Verifica-se ainda que foi dada resposta aos aspetos referidos no Parecer da CA de junho de 2011,
designadamente a necessidade de:
Entrega de fichas para a Ponte de Cavez e Ponte Antiga sobre o Rio Moimenta;
Avaliação de impactes específica para a Ponte Antiga sobre o Rio Moimenta;
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Prever o acompanhamento arqueológico por um arqueólogo por frente de obra.
Foram apresentados e corrigidos os elementos em falta, sendo apresentada uma avaliação de impactes
para a Ponte Antiga sobre o Rio Moimenta que conclui pela não afetação do imóvel.

4.

Deverão ser adoptadas as melhores soluções técnicas visando a não afectação ou
interferências com as ocorrências patrimoniais. Quando, por razões técnicas do
Projecto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais ou de
localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio,
deve ser assumida no RECAPE como inevitável, procedendo-se à salvaguarda
através do registo da totalidade dos elementos patrimoniais, seus vestígios ou
contextos arqueológicos a afectar directamente pela obra, salientando-se:
a) no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo
fotográfico e levantamento integral do elemento, numa base topográfica
georreferenciada, acompanhado da respectiva memória descritiva e justificativa;
b) no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.

Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA e ao referido no Parecer da CA de junho
de 2011, designadamente a necessidade de revisão das escombreiras de Gouvães de modo a não
interferirem com os monumentos megalíticos. Verifica-se, assim, que a localização das escombreiras foi
alterada de modo a não interferirem com os monumentos megalíticos.

5.

Para a Ocorrência 93 (Penouças), demonstrar a compatibilização da localização do
estaleiro com a ocorrência. Se for demonstrada inequivocamente a inevitabilidade
da sua afectação, deve-se proceder à escavação arqueológica integral da estrutura,
segundo metodologia adequada à escavação de monumentos pré-históricos de tipo
dolménico.

É referido que o monumento se localiza a 10 metros do acesso C17 e a 12 metros do estaleiro, pelo que é
preconizada uma área de proteção de 10 metros, ao invés dos 50 metros previstos anteriormente, o que
não está de acordo com a Figura BVIII5 e com a figura que consta no relatório de trabalhos apresentado
ao IGESPAR IP, onde as distâncias do monumento relativamente aos caminhos e estaleiro são superiores,
pelo que não se compreende esta redução.
Esta questão não foi colocada anteriormente a este Instituto, pelo que se considera que face aos
elementos agora apresentados não se encontra justificada a redução da área de proteção. Assim, tal
como referido no Parecer da CA de junho de 2011, considera-se que se deverá manter a área de 50 m a
partir dos limites exteriores do monumento, marcado por elementos sólidos estáveis e de grande
visibilidade.
De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, subsiste informação que deve ser apresentada 1 ano
após o licenciamento do Projeto de Execução.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA, no que se refere a esta fase.
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7.

Para a Ocorrência 68 (Couces), realizar a prospecção da área com vista à
delimitação do sítio e eventual realização de sondagens de diagnóstico. Em função
dos resultados obtidos, deverão ser determinadas medidas de minimização
complementares.

Sendo referida a impossibilidade de realização de prospeção geomagnética, justificando com a não
autorização do proprietário dos terrenos, explicando que esta prospeção só pode ser realizada depois de
emitida a declaração de utilidade pública. Considera-se de aceitar esta justificação.
Assim, considera-se que a prospeção deve ser realizada antes do início das obras, devendo nessa altura
ser apresentados os respetivos resultados para apreciação.

8.

Para o Conjunto megalítico de Chã das Arcas:
a) Chã das Arcas 3 (ocorrência 90), Chã das Arcas 4 (ocorrência 91) e Chã das Arcas
5 (ocorrência 92): realizar a escavação integral, segundo metodologia adequada à
escavação de monumentos pré-históricos de tipo dolménico;
b) Chã das Arcas 1 (ocorrência 88) e Chã das Arcas 2 (ocorrência 89): equacionar a
sua preservação in situ de forma a constituí-los como uma reserva arqueológica e
testemunho futura da existência de necrópole megalítica.

Verifica-se que as escombreiras localizadas na albufeira de Gouvães foram alteradas de modo a não
colidirem com os monumentos de Chã das Arcas, dando assim cumprimento ao solicitado no Parecer da
CA de junho de 2011.
Concorda-se com a proposta genérica de intervenção apresentada para os monumentos 3 e 4 anexa à
ata da visita efetuada no dia 12/10/2011, com a presença da Ibredrola do IGESPAR e da DRC/N. No
entanto, para além das ações propostas, deve ser realizado levantamento digital 3D dos esteios, de
acordo com as seguintes especificações:
Ortofotografias digitais com resolução adequada às distintas escalas de representação
designadamente, 1:20 para a totalidade da ocorrência patrimonial e 1:5 para os painéis que
apresentam arte rupestre;
Desenho vectorial das principais características morfológicas da ocorrência, em planta e alçado
com detalhe da escala 1:20;
Análise geométrica da micro-morfologia da superfície dos painéis gravados com vista à sua
caracterização geométrica, com detalhe da escala 1:5;
Análise fotogramétrica multi-espectral nas bandas visível, infra-vermelha e ultra-violeta dos
painéis que apresentem indícios de grafismos pintados, com vista à obtenção de orto-imagens
digitais de síntese.
Tendo em consideração o aparecimento de pinturas nos esteios, o projeto de execução para
acondicionamento e selagem deve ser reformulado de modo a contemplar:
Para os monumentos com manifestações artísticas – projecto para trasladação dos monumentos,
com descrição de todas as etapas, recursos humanos, equipamento e materiais a usar na
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operação. Deve ainda incluir relatório subscrito por técnico de conservação e restauro com
experiência em estruturas pétreas, com indicação das condições ambientais consideradas óptimas
para a preservação dos esteios em depósito (humidade, temperatura e luminosidade);
Para os monumentos sem manifestações artísticas – projecto de execução para manutenção in

situ dos monumentos, com descrição de todas as etapas, recursos humanos, equipamento e
materiais a usar na operação e peças desenhadas com representação das soluções.
Estes projectos carecem de aprovação pela tutela do património cultural antes do início das obras em
Gouvães.

9.

Carta de Condicionantes com a implantação dos elementos patrimoniais
identificados, bem como as áreas de protecção do património cultural. A localização
dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito não deve colidir com ocorrências
patrimoniais. Esta Carta de Condicionantes deve integrar o Caderno de Encargos da
Obra.

Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA e ao referido no Parecer da CA de junho
de 2011. Verifica-se que as escombreiras localizadas na albufeira de Gouvães foram alteradas de modo a
não colidirem com os monumentos de Chã das Arcas.

10. Inventariação do património vernacular existente no corredor seleccionado e
apresentação da cartografia á escala de projecto. Avaliação de impactes e proposta
de medidas de minimização.
11. Registo documental (incluindo o registo gráfico e fotográfico) sistemático das
ocorrências que forem afectadas de forma directa pelo Projecto. Este registo deve
incluir, no mínimo:
a) ficha em suporte de papel, com memória descritiva exaustiva, planta de
localização 1:25.000 e 1:2000 e pelo menos uma fotografia.
b) registo fotográfico em formato e suporte digital (resolução mínima 300 dpi, 14
bits, tamanho A4) com imagens dos vários ângulos da ocorrência e envolvente,
bem como dos pormenores construtivos mais relevantes.
Na sequência da apresentação destes registos, poderá ser determinada, no âmbito da
apreciação do RECAPE, a necessidade de elaboração de levantamentos
arquitectónicos e outras medidas de minimização complementares.
12. Redefinir as medidas de minimização aplicáveis à fase de construção e de
exploração, em função do Projecto de Execução, de novos dados de Caracterização
da Situação de Referência e da reavaliação a apresentar no RECAPE.
De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, subsiste informação que deve ser submetida a
aprovação 1 ano após o licenciamento do Projecto do SET.

13. Plano de Salvaguarda Patrimonial. Para a elaboração deste plano, deverá ser
consultada a tutela do património cultural (IGESPAR / DRCNorte) para obtenção de
directivas e orientação técnica.
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Considera-se que foi dado cumprimento a este elemento, para esta fase.
O plano de salvaguarda patrimonial é um documento de caráter ainda evolutivo. Quando estiverem
definidas as acções de minimização e salvaguarda patrimonial, a DRC/N/IGESPAR transmitirão ao
proponente as orientações técnicas necessárias para completar o plano de salvaguarda patrimonial.
Sublinha-se que o Plano de Gestão Ambiental incorpora já as principais medidas e constitui uma boa base
de trabalho.
Salienta-se que o PSP deve assumir-se como um documento orientador de todos os trabalhos a realizar
nas diversas vertentes e distintas cronologias, dado que o património cultural integra não somente o
conjunto de bens materiais e imateriais de interesse cultural, como também os respetivos contextos que,
pelo seu valor testemunhal, possuam com aqueles uma relação interpretativa e informativa. Desse modo,
os estudos a realizar, articulando as variadas fontes existentes, deverão espelhar uma análise diacrónica
e sincrónica das realidades cronoculturais identificadas.

14. Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, que contemple as
seguintes áreas:
Segurança
a) Aquisição de equipamento de protecção individual para os visitantes (cerca de
20 capacetes e lanternas)
b) Aquisição de equipamento de primeiros socorros
c) Elaboração de um plano de emergência para o Complexo Mineiro Romano
d) Projecto e implantação de um ascensor para a Corta de Cova
Apoio à visita
a) Projecto e execução de acessibilidade entre o Complexo Mineiro Romano e o
Centro Interpretativo de Três Minas (alargamento de caminho existente)
b) Desobstrução das galerias em túnel da Corta de Covas
c) Projecto e execução de estrutura para protecção do sítio arqueológico
Povoado da Veiga da Samardã (cobertura em estrutura metálica)
d) Desmatação e manutenção dos acessos na envolvente do complexo mineiro. A
primeira desmatação deve ser realizada no ano de homologação da DIA e a
manutenção até à fase de enchimento
e) Projecto e execução de instalação na aldeia abandonada de Ribeirinha de
infra-estruturas de alojamento e restauração
Para a elaboração deste projecto, deve ser contactada a DRC/Norte para o
fornecimento das orientações e especificações técnicas necessárias.
Na sequência do parecer emitido sobre o RECAPE, a DRC/N e o Município deverão conceber um plano
integrado de investigação, valorização, fruição e manutenção do sítio, concretizado sob a forma de um
protocolo que definirá as diretrizes cientificas e o respetivo modelo de investimento, sujeito a apreciação
e aprovação do IGESPAR IP nos termos legais:
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Decorre do protocolo a definição do plano de ações e da(s) entidade(s) responsáveis pela sua
execução;
O proponente procederá à disponibilização das verbas previstas para a prossecução das ações
estabelecidas no protocolo, dando deste modo cumprimento à medida de compensação;
O plano de ação deve contemplar três grandes áreas de investimento: investigação
multidisciplinar, ordenamento do território e valorização física;
O valor de referência são 2,3 milhões de euros (sem IVA). O valor definitivo a afetar a este
projeto, que nunca poderá ser inferior a este montante, está ainda a ser objeto de ponderação.
Recorda-se ainda, tal como referido no Parecer da CA de junho de 2011, que as intervenções nas galerias
devem ser precedidas de uma avaliação e caracterização da presença de morcegos nas mesmas. Caso se
confirme a sua presença, deverá ser contactado o ICNB de forma a definir medidas de minimização ou de
compensação adequadas.

IX) Paisagem

3. Demonstração da realização da integração das instalações de apoio a todas as
construções e na envolvente próxima dos estaleiros, através da manutenção da
vegetação arbórea e arbustiva alta envolvente e, eventualmente, do reforço da
vegetação existente com cortinas arbóreas, de forma a reduzir o impacte visual
durante a fase de construção.
Tendo já sido considerado no Parecer da CA de junho de 2011 como sendo dado cumprimento a esta
disposição da DIA, reforça-se de novo esta preocupação relativamente aos estaleiros.

5. Projecto de iluminação, que deve acautelar todas as situações que conduzam a um
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser
criteriosa a concepção e a instalação, desde a escolha dos tipos de luminárias e de
lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à correcta e eficiente orientação do fluxo
de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Particular atenção
deve ser dada às barragens, posto de observação e corte (POC), aos novos
restabelecimentos e pontes.
Tendo já sido considerado no Parecer da CA de junho de 2011 como sendo dado cumprimento a esta
disposição da DIA, reitera-se a sugestão de que sejam equacionas luminárias de abertura horizontal e
que permitam uma posição oculta do foco de luz dentro da proteção metálica.

6. Projecto de Recuperação Paisagística de todas as áreas afectadas temporariamente
pela obra, nomeadamente acessos temporários, áreas de estaleiro e de parque de
máquinas, etc, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente existente.
Tendo já sido considerado no Parecer da CA de junho de 2011 como sendo dado cumprimento a esta
disposição da DIA, reitera-se, tal como anteriormente referido que todos os acessos provisórios, sem uso
posterior deverão, após conclusão da obra, ser desativados e as áreas ocupadas pelos mesmos deverão

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões

61

Parecer da Comissão de Avaliação
Fevereiro de 2012
Pós-Avaliação n.º 402

ser sujeitas a recuperação paisagística, incluindo os caminhos C3, C22, C33, C21 e C25 na sua totalidade,
não devendo os mesmos ser deixados “como um caminho existente sem uso específico”.

9. Todos os Projectos de Integração e de Recuperação Paisagística (PIRP), assim como
os Projectos de Arquitectura Paisagista a realizar, que deverão necessariamente
incluir os seguintes aspectos:
f)

Deverão ser usadas unicamente espécies de árvores, arbustos e herbáceas
autóctones na área de intervenção, produzidos a partir de propágulos recolhidos
no local;

Verifica-se que a lista de plantas a usar em plantações e sementeiras foi corrigida, de modo a incluir
apenas espécies da flora local; também a retificação solicitada no que respeita à época de realização das
hidrossementeiras foi realizada, pelo que se considera que esta medida foi cumprida.

h) Deverá ser avaliada a viabilidade de transplante de exemplares arbóreoarbustivos que serão necessariamente removidos que, pelo seu porte,
contribuam para uma mais rápida integração das áreas de estaleiros e outras
afectações similares, minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do
impacte visual. Para tal, no decorrer das operações de desmatação, deverão ser
marcados os exemplares arbóreo-arbustivos que revelem ter viabilidade para
posterior transplante, de forma a serem considerados em sede de caderno de
encargos e estimativa orçamental. Deverá ser estudada uma área de viveiro
temporário para receber os exemplares em situação de transplante e para
propagação do material vegetal recolhido no local – estacaria – que poderá
ocorrer durante a desmatação, em particular nas galerias ripícolas;
i)

Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação natural
existente, para propagação em viveiro e posterior utilização na revegetalização
das áreas afectadas, evitando-se assim contaminação genética por material
genético de proveniência desconhecida;

Ao contrário do referido no documento em análise, independentemente da existência de uma medida
compensatória que consiste na criação de um viveiro de plantas protegidas (cujo objetivo é manter a
viabilidade das populações locais destas espécies), a DIA estipula que deverá ser implementado um
viveiro de plantas autóctones (protegidas ou não) para utilização nas plantações que serão realizadas na
fase de implementação do PIRP, como medida minimizadora de impactes. O objetivo desta medida é o de
garantir que as plantas a utilizar são produzidas a partir de propágulos recolhidos nas proximidades de
local da obra, evitando a contaminação genética das populações locais. Isto porque os viveiros locais
existentes não dão qualquer garantia de fornecimento das espécies escolhidas nas quantidades
necessárias, cumprindo estas condições.
Assim, considera-se que não está assegurado o cumprimento desta medida, o que deverá ser
demonstrado até um ano após o licenciamento do Projeto de Execução.
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l)

As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira,
temporalmente separadas para espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas
da flora local;

m) Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e
arbóreas da flora local;
Verifica-se que a lista de plantas a usar em plantações e sementeiras foi corrigida, de modo a incluir
apenas espécies da flora local; também a retificação solicitada no que respeita à época de realização das
hidrossementeiras foi realizada, pelo que se considera que estas medidas foram cumpridas.

n) Deverão incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto
de operações que o mesmo deve observar;
o)

Deverá ser assegurado um período de manutenção de 3 anos das espécies
plantadas/semeadas de modo a garantir a sua permanência.

Verifica-se que as operações de manutenção foram devidamente detalhadas no PGA, pelo que se
consideram as medidas cumpridas.

2.2.2.3 PREVIAMENTE À FASE DE ENCHIMENTO
Sistemas Ecológicos
Estando prevista a entrega destes elementos na Primavera de 2011, os mesmos deverão atender aos
aspetos mencionados no Parecer da CA de junho de 2011.
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2.2.3

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Verifica-se que foram atendidos os comentários efectuados no Parecer da CA de junho de 2011, tendo
sido ainda efectuadas as necessárias alterações no PGA e do PGR. No documento objecto da presente
análise foi ainda efectuada a demonstração caso a caso do cumprimento das medidas estipuladas na DIA.
No entanto, verifica-se a necessidade de serem efetuadas algumas correções.
Para além dos comentários de seguida efetuados deverão ainda ser observados os que constam na
apreciação realizada sobre a Condicionante 13.

2.2.3.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL
Fase de construção

1.

Cumprir as medidas de minimização referidas pela Autoridade Nacional de
Protecção Civil (ANPC), no seu parecer externo (em anexo ao Parecer da Comissão
de Avaliação).

Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foram integrados no PGA
todos os aspectos referidos pela ANPC.

2.

Executar as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da
Agência Portuguesa do Ambiente: 1; 3; 6 a 11; 14, 38; 40 a 41; 43; 45 a 53.

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento destas medidas. No
entanto, foram tecidos comentários sobre algumas delas.

Medida 1- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à
população, designadamente a afectação das acessibilidades.
Na sequência da apreciação efectuada no Parecer da CA de junho de 2011, é referido no documento
objecto da presente análise que "Foi efectuado um aditamento ao Plano de Comunicação (PC), entregue

em RECAPE, tendo em conta o Parecer da CA (incluída a forma e meios de divulgação do programa de
execução das obras às populações interessadas)".
Esta medida conjuga-se com a medida específica do Plano de Comunicação, pelo que sobre ela recai as
considerações anteriormente tecidas.
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Medida 3 - Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às
acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
Na sequência da apreciação efectuada no Parecer da CA de junho de 2011, é referido no documento
objecto da presente análise que "(…) previamente ao início da obra será apresentada informação sobre

quais as acções de formação e de sensibilização ambiental a desenvolver, com breve descrição do seu
conteúdo".

Medida 38 - A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a
via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível,
deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a
utilização e manutenção desses dispositivos adequados
Na sequência da apreciação efectuada no Parecer da CA de junho de 2011, é referido no documento
objecto da presente análise que "(…) previamente ao início da obra serão indicados os mecanismos e os

meios a afectar previstos para cumprimento desta medida ".

3.

Devem ser implementados todos os projectos a apresentar no RECAPE.

Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi integrada no PGA

Fase de exploração

4.

Cumprir as várias medidas de minimização referidas pela ANPC.

Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foram integrados no PGA
todos os aspectos referidos pela ANPC.

2.2.3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
Fase prévia à obra e de obra

1.

Nos casos onde se preconiza a realização de trabalhos arqueológicos prévios, estes
devem ser realizados entre a avaliação ora em curso e o início de obra, de forma a
que os mesmos possam decorrer sem constrangimentos de tempo.

Os trabalhos arqueológicos têm estado a decorrer pelo que se considera que a medida está a ser
cumprida.

2.

Interditar a circulação de veículos pesados associados à obra na Rua Acúrcio
Armando Castro, em Covas do Barroso, no sentido de evitar danos no Cruzeiro
(ocorrência 44).
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No documento objeto da presente apreciação, é apresentado o seguinte esclarecimento: " medida não

aplicável, uma vez que estava associada à construção de Padroselos ".
Deste modo, esta medida deixa de ter enquadramento.

4.

Acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou
desmatação. Este acompanhamento deverá ser efectuado por um arqueólogo, por
frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não
sejam sequenciais mas sim simultâneas.
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também
a adopção de medidas de minimização complementares.

Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA estando
ainda prevista a sua integração no Plano de Salvaguarda Patrimonial.

6.

Executar as medidas de preservação in situ das ocorrências patrimoniais,
previamente aprovadas em RECAPE.

Os comentários efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicam que os Projetos de Execução
para concretização destas medidas sejam submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto
do SET. Na sequência da sua aprovação devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda Patrimonial.
Excetua-se o Projeto de Execução referente aos monumentos de Chã das Arcas, que deverão ser
entregues previamente ao início das obras, tal como acima mencionado.

7.

Executar o desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais, previamente
aprovadas em RECAPE.

Os comentários efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicam que os Projetos de Execução
para concretização destas medidas sejam submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto
do SET. Na sequência da sua aprovação devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda Patrimonial.

9.

Executar os projectos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da
Guia e Fonte de Santo António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja
Velha (ocorrência 20), projectos esses que deverão ser objecto de aprovação em
fase de RECAPE.

Os comentários efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicam que os Projetos de Execução
para concretização destas medidas sejam submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto
do SET. Na sequência da sua aprovação devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda Patrimonial.
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10. No que respeita a galerias de sondagem existentes:
a) na área directamente afectada pelos AH de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões e
obras acessórias - no caso de serem detectados morcegos, proceder à
transladação dos animais para outros locais, situação que deverá ser apresentada
previamente ao ICNB para ser analisada e aprovada, seguida do encerramento
total das galerias, impedindo qualquer reentrada;
b) fora da área directamente afectada pelos AH de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões
e obras acessórias – proceder ao encerramento das galerias com portões
adequados à passagem de morcegos (grades com espaçamento não inferior a 15
cm (altura) x 40 cm (largura) e com a última barra situada a mais de 20 cm do
tecto).
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.

Fase de construção e de primeiro enchimento

15. Localização dos estaleiros e edifícios sociais de modo a não afectar captações.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.

16. Promoção de um adequado Acompanhamento Hidrogeológico permanente durante
a fase de realização das obras subterrâneas. Este acompanhamento deverá ter a
coordenação de um técnico especializado e deverá possibilitar uma correcta
descrição e avaliação de eventuais afectações dos recursos hídricos subterrâneos,
de modo a que sejam tomadas, em cada caso concreto, as medidas construtivas
mais adequadas para a minimização destes impactes.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.

21. Sinalização de áreas sensíveis com especial interesse ambiental ou patrimonial, que
estarão sujeitas a um grande risco de afectação, devido à proximidade das obras, a
fim de evitar a sua destruição, propositada ou por descuido.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA estando
ainda prevista a sua integração no Plano de Salvaguarda Patrimonial.

22. Realização de regas regulares e controladas, nomeadamente em dias secos e
ventosos, dos solos nos caminhos de acesso ao estaleiro e à frente de obra, evitando
deste modo o levantamento de poeiras.
Considera-se assegurado o cumprimento desta medida. No entanto, deverá, previamente à fase de obra,
ser apresentada a sinalética e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida.

23. Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga de deposição e
transporte de materiais de construção e de materiais residuais da obra,
especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o
acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de
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queda durante a descarga, a cobertura, o transporte e a deposição na área afecta à
obra.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a sinalética
e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida.

24. Acondicionar e cobrir, nomeadamente em dias secos e ventosos, os materiais de
construção e os materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos
ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pública
aquando do transporte para a área afecta à obra ou para o seu depósito definitivo.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a sinalética
e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida.

25. Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida.

26. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a sinalética
e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida.

27. Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à
poluição do ar durante as actividades de construção, de acordo com as normas
legais em vigor e as especificações técnicas estabelecidas.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a sinalética
e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida.

28. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas
velocidades moderadas.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a sinalética
e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida.
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40. Para garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos de espécies
vegetais exóticas invasoras, deverão ser seguidas as seguintes precauções,
aplicáveis a todas as áreas a intervencionar, incluindo as áreas a inundar:
a) Todo o material vegetal exótico invasor deve ser fisicamente removido e
eficazmente eliminado, tendo em consideração que esta acção não deve ser
executada durante a época de produção e dispersão de sementes;
b) Todas as áreas invadidas deverão ser objecto de decapagem da camada
superficial do solo, até à profundidade onde se verifique a presença de
sementes/raízes no solo. Estas terras deverão ser eficazmente eliminadas e nunca
reutilizadas.
Esta medida foi incluída no PGA pelo que se considera cumprida no que se refere a esta fase.

41. Aplicação das medidas de minimização das linhas eléctricas identificadas no
“Manual de Apoio à Análise de Projectos Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de
Distribuição e Transporte de Energia Eléctrica”, produzido pelo ICNB.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. No entanto, face aos comentários atrás expressos no
presente Parecer, relativamente às LMT, considera-se que esta medida não pode ser considerada como
cumprida até que sejam aprovadas estas Linhas.

45. Na obtenção de inertes, deverá ser dada preferência a áreas de extracção
actualmente em funcionamento e devidamente licenciadas, em detrimento da
instalação de novas explorações, sendo ainda de privilegiar o recurso a materiais
geológicos provenientes das escavações previstas na própria obra.
Verificando já anteriormente a inclusão desta medida no PGA, é agora apresentado o esclarecimento
solicitado no Parecer da CA de junho de 2011 relativamente à análise de alternativas existentes para
fornecimento de inertes, constituídas pelas numerosas pedreiras existentes na região. Da análise
efetuada na zona (Chaves, Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena, Boticas e Vila Pouca de Aguiar),
concluiu-se pela necessidade de instalação de uma nova exploração – Pedreira de Gouvães – a qual,
sendo alvo de um procedimento de AIA autónomo, está em fase de emissão da respetiva DIA.

48. Deverá ser promovido o acompanhamento da obra por um técnico com formação em
geologia e geotecnia. Sempre que a área a afectar apresente potencial património
geológico e/ou de recursos geológicos, deve efectuar-se o acompanhamento de
todas as acções que impliquem essas afectações.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.

49. Quando os estaleiros forem desactivados, os usos actuais deverão ser repostos ou
substituídos por outros, caso seja essa a opção dos proprietários e conforme a
regulamentação estabelecida nos Planos Municipais de Ordenamento do Território
em vigor.
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Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que a Iberdrola " (…)

compromete-se a confirmar com os proprietários se estes desejam que seja feita a recuperação
paisagística ou a sua utilização para outros fins e a sua adequação aos PMOT".
Assim considera-se que está assegurado o cumprimento desta medida.

50. Em caso de construção das variantes a Seirós e Parada de Monteiros (Alto Tâmega),
esta deverá ser efectuada previamente ao início das obras, de modo a evitar o
atravessamento das referidas povoações, tornando eficaz a finalidade a que a sua
execução se destina.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.

51. Deverão ser realizadas acções de informação junto dos trabalhadores da obra,
relativamente às características das comunidades receptoras, bem como de acções
de sensibilização relativamente aos comportamentos mais adequados, de forma a
assegurar uma boa integração entre os trabalhadores e as comunidades locais.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, em fase de obra, serem apresentados relatórios sucintos, com
periodicidade mínima anual, contendo o programa, destinatários, assim como data e local de realização.

52. No que respeita aos usos do solo, assim como em todos os casos de intervenção
temporária, os proprietários dos terrenos deverão ser compensados pela sua
utilização, através da atribuição de justas indemnizações.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.
Por outro lado, tal como referido no Parecer da CA de junho de 2011, deverá ser apresentado, com
periodicidade mínima anual, relatório sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do acordo
estabelecido entre a Iberdrola e o proprietário/arrendatário.
É também referido no documento em análise que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…)

vai permitir verificar a implementação da presente medida".

53. Os proprietários dos terrenos afectados definitivamente deverão ser justamente
indemnizados, tendo em conta o valor do prédio e também os prejuízos daí
decorrentes, devendo o valor a atribuir ter em conta os valores efectivamente
perdidos.
Verifica-se que está assegurado o cumprimento desta medida, uma vez que foi inserida no PGA.
Por outro lado, tal como referido no Parecer da CA de junho de 2011, deverá ser apresentado, com
periodicidade mínima anual, relatório sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do processo
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de expropriações, na medida em que se vão concretizando, entre a Iberdrola e o proprietário (este
relatório deverá identificar o proprietário, a parcela e os tipos de uso do solo).
É também referido no documento em análise que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…)

vai permitir verificar a implementação da presente medida".

54. Para as áreas de lazer, praias fluviais e pontos de pesca recreativa que são
inviabilizados, devem ser encontradas soluções, estudadas de forma integrada, que
permitam criar áreas de lazer alternativas, ambientalmente adequadas, tomando
em consideração o Plano de Acção, preconizado no elemento n.º 3 da sócioeconomia a apresentar em sede de RECAPE, da presente DIA. Estas soluções
deverão ser definidas em colaboração com as Câmaras Municipais e Juntas de
Freguesia num processo participado pelas populações.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que a Iberdrola "(…)

compromete-se a articular com as entidades municipais as soluções encontradas e a verificar se são
ambientalmente viáveis".
Deste modo, considera-se que está assegurado o cumprimento desta medida.

55. Na contratação de trabalhadores, deverá privilegiar-se o mercado local de emprego
dos concelhos directamente afectados pelo empreendimento.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que a Iberdrola " (…)

incluiu nos cadernos de encargos a necessidade dos empreiteiros privilegiarem por mão-de-obra local.
A implementação da presente medida será verificada através do Programa de monitorização da
socioeconomia".

56. Deverá ser dada prioridade ao mercado local nos fornecimentos de bens e serviços
que possam ser satisfeitos por empresas dos concelhos da área de intervenção.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que " O Programa de

monitorização da socioeconomia (…) vai permitir verificar a implementação da presente medida" .
57. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas na área
envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a
localização da obra, as principais acções a realizar, a calendarização e eventuais
afectações à população, designadamente a afectação das acessibilidades,
habitações e áreas agrícolas. O programa deverá ter em cota as características
sócio-económicas das populações e o direito universal de acesso à informação,
podendo passar pela distribuição porta a porta.
Esta medida foi inserida no PGA com as necessárias alterações, tal como mencionado no Parecer da CA
de junho de 2011.
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É também referido no documento em análise que " Foi efectuado um aditamento ao Plano de

Comunicação (PC), entregue em RECAPE, tendo em conta o Parecer da CA (incluída a forma e meios de
divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas na área envolvente)".

59. Repor as infra-estruturas rodoviárias (EN, EM), caminhos rurais e estradões de
acesso afectados, de modo a melhorar as condições de mobilidade, assegurando no
mínimo, os níveis de mobilidade existentes. Estas acções deverão ter
enquadramento no Plano de Acção, preconizado no elemento n.º 3 da sócioeconomia a apresentar em sede de RECAPE, da presente DIA.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que " O Programa de

monitorização da socioeconomia (…) vai permitir verificar a implementação da presente medida,
nomeadamente, a verificação da reposição oportuna, acordada com o respectivo proprietário ou entidade
gestora".

61. Repor as infra-estruturas básicas afectadas, designadamente captações e redes de
abastecimento de água, redes de drenagem de águas residuais e sistemas de rega,
em articulação com as entidades gestoras.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referido que carece de meios de verificação que passarão pela evidência de que cada serviço
afectado foi objecto de reposição oportuna, acordada com o respectivo proprietário ou entidade gestora.
É também referido no documento em análise que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…)

vai permitir verificar a implementação da presente medida, nomeadamente a verificação da reposição
oportuna, acordada com o respectivo proprietário ou entidade gestora".

Fases de construção e de exploração

64. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, designadamente a
disponibilização de um livro de reclamações nas juntas de freguesia directamente
afectadas.
No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. No
entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da obra, ser definido qual o mecanismo de
atendimento a criar, meios a afectar e demonstração de envio e recepção, pelas juntas de freguesia dos
livros de reclamações/sugestões.
No documento em análise é referido que previamente ao início das obras será dado cumprimento ao
solicitado pela CA.
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Fase de exploração

66. A alteração dos usos do solo e efeito barreira criado entre as duas margens pela
presença e enchimento da albufeira, deverá ser objecto de indemnização dos
proprietários/locatários dos terrenos a serem objecto de expropriação afectos às
áreas de enchimento e construção, devendo os valores ser justos e ter em conta os
valores de facto perdidos.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que será dado
cumprimento ao solicitado pela CA no Parecer de junho de 2011, ou seja será apresentado com
periodicidade mínima anual, relatório sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do processo
de expropriações, na medida em que se vão concretizando, entre a Iberdrola e o proprietário (este
relatório deverá identificar o proprietário, a parcela e os tipos de uso do solo).
É também referido que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…) vai permitir verificar a

implementação da presente medida".

67. Eventuais situações de reclamação, em termos acústicos, na fase de exploração
devem ser analisadas, através de medições acústicas no(s) local(ais) em causa e
averiguado o cumprimento dos valores limite legais. Caso se verifique necessário,
deverão ser implementadas as adequadas medidas de minimização.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Por outro lado, é ainda referido que " O Programa de

monitorização da socioeconomia (…) vai permitir verificar a implementação da presente medida" .

68. Deverá ser garantida a manutenção das áreas sujeitas a integração e recuperação
paisagística.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA. Na sequência do referido no Parecer da CA de junho de
2011, foram ainda integrados os seguintes aspetos:

O Plano de manutenção apresentado para além das diferentes operações previstas, deverá ser
adaptado e apresentar detalhe adequado à especificidade de cada área de intervenção. O
Cronograma associado ao plano de manutenção deverá ser também adequado e, relativamente à
questão particular da rega, deverá prever a possibilidade da rega ter lugar em qualquer mês, em
virtude da irregularidade dos períodos com temperaturas elevadas. Assim, deverá ficar previsto o
número de regas mínimo por semana e as respectivas dotações. Estes pontos serão de
cumprimento obrigatório para os empreiteiros, que deverão apresentar um projecto de execução
com a integração e recuperação paisagística das áreas que tenham utilizado.
Segundo o ponto 9 alínea o) do descritor IX paisagem da DIA, deverá ser assegurado um período
de manutenção de 3 anos das espécies plantadas/semeadas de modo a garantir a sua
permanência.”
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69. Deverão ser implementadas medidas que reduzam a erosão provocada pelas
variações frequentes do plano de água da albufeira de jusante, onde tal se revele
necessário.
Verifica-se que esta medida foi inserida no PGA.

2.2.4

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

Sistemas ecológicos

1. Encerramento das galerias de sondagem antigas do Aproveitamento Hidroeléctrico
de Padroselos, com portões adequados à passagem de morcegos (grades com
espaçamento não inferior a 15 cm (altura) x 40 cm (largura) e com a última barra
situada a mais de 20 cm do tecto).
2. Tendo em conta a perda de espécies florísticas e habitats naturais com estatuto de
protecção legal (designadamente o habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, o habitat 91E0* - Florestas aluviais de
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae, o
habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos
siliciosos das zonas montanas e das submontanas da Europa Continental, e a espécie
Veronica micrantha), desenvolver acções dirigidas para a gestão desses habitats e
espécies florísticas dentro do SIC Alvão / Marão, através da sua aquisição ou de
contratualização com os proprietários, e estabelecimento de medidas de gestão a
longo prazo, que assegurem o uso adequado, tanto ao nível de cada propriedade
como ao nível das diferentes parcelas que as integram.
3. Implementação de medidas que aumentem as conexões nos cursos de água da bacia
do Tâmega e nos cursos de água do SIC Alvão-Marão que poderão passar pela
eliminação de barreiras ou pela construção de estruturas de transposição em
aproveitamentos existentes e recuperação de troços de galeria ripícola degradada ou
inexistente.
4. Preservação/recuperação de um ou mais troços de linha de água com características
ecológicas e dimensão semelhante aos afectados por este projecto,
preferencialmente na bacia do Tâmega (a montante do AH Alto Tâmega e afluentes
do Tâmega, incluindo a bacia do Beça) podendo ser considerados outros rios da bacia
do Douro.
5. Aquisição/aluguer e gestão de longa duração de terrenos na zona da população de
Maculinea alcon de Lamas de Olo e de outros locais onde se venha a identificar e
recuperação de habitats para esta espécie.
6. A plantação de sobreiros decorrentes da aplicação da legislação específica relativa a
medidas de protecção de sobreiros e azinheiras, deve ser realizada nas imediações do
projecto, incluindo a bacia do Beça.
7. Recuperação de habitat na bacia do Beça e caracterização detalhada (distribuição,
abundância e estrutura etária) da população de Margaritifera margaritifera no rio
Beça.
8. Medidas de compensação com o objectivo de criar condições para a recuperação da
população de Margaritifera margaritifera na bacia do Tâmega, através de
recuperação de habitat, da qualidade da água e a reintrodução da Truta.
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De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, a informação relativa a estas medidas de
compensação, devendo atender aos aspetos então mencionados, deve ser apresentada no prazo de 1 ano
após o licenciamento do Projeto de Execução.

Património

1. Execução do projecto relativo à limpeza da vegetação e detritos, consolidação da
câmara, sinalização de acessos e aplicação de painel explicativo na Mamoa do Alto do
Catorino (ocorrência 87), previamente aprovado pela tutela do património cultural
(IGESPAR/DRC Norte). A medida deve ser executada antes do início dos trabalhos.
De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, deve ser apresentado um Projecto de Execução, no
prazo de 1 ano após o licenciamento do Projecto de Execução do SET. O projecto a apresentar nessa
data deve atender aos aspectos mencionados pela CA no Parecer de junho de 2011.

2. Execução do Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas,
previamente aprovado no âmbito da análise do RECAPE. O projecto deve
implementado no prazo máximo de um ano depois da sua aprovação.
Na sequência do Parecer da CA de junho de 2011, a DRC/N e o Município deverão conceber um plano
integrado de investigação, valorização, fruição e manutenção do sítio, concretizado sob a forma de um
protocolo que definirá as diretrizes cientificas e o respetivo modelo de investimento, sujeito a apreciação
e aprovação do IGESPAR IP nos termos legais:
Decorre do protocolo a definição do plano de ações e da(s) entidade(s) responsáveis pela sua
execução;
O proponente procederá à disponibilização das verbas previstas para a prossecução das ações
estabelecidas no protocolo, dando deste modo cumprimento à medida de compensação;
O plano de ação deve contemplar três grandes áreas de investimento: investigação
multidisciplinar, ordenamento do território e valorização física;
O valor de referência são 2,3 milhões de euros (sem IVA). O valor definitivo a afetar a este
projeto, que nunca poderá ser inferior a este montante, está ainda a ser objeto de ponderação.
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2.2.5

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Recursos Hídricos Superficiais
Apesar de no Parecer da CA de junho de 2011 este elemento ter sido considerado como cumprido, foram
tecidas várias considerações, as quais deverão ser atendidas.

Recursos Hídricos Subterrâneos
A informação apresentada está em conformidade com a reunião de esclarecimentos realizada com a ARH
Norte no dia 8 de Setembro, justificando a não reformulação do Plano de Monitorização apresentado no
RECAPE.

Sistemas Ecológicos
De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, a monitorização dos sistemas ecológicos deve ser
apresentada no prazo de 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução, com exceção do
esclarecimento ou alteração relativo ao PM da Ictiofauna e da reformulação do PM das Alcateias de Lobo
e de Mamíferos, cujo protocolo de atuação deverá ser apresentado previamente ao licenciamento.

Sócio-economia
O Plano de Monitorização da sócio-economia não se encontra em condições de aprovação, uma vez que
não estão definidos os meios logísticos e de recursos humanos - a constituição da própria equipa que o
implementará não se encontra ainda definida. [Elemento a Apresentar no RECAPE V).7.]
Assim, mantem-se o referido no Parecer da CA de junho de 2011: o Plano de Monitorização carece de
interligação com as competências da equipa e de calendarização em relação ao plano de trabalhos.

Ambiente Sonoro
No que se refere aos elementos agora apresentados sobre o Plano de Monitorização, afigura-se que vão
de encontro ao transmitido na reunião realizada na APA, em 10 de novembro de 2011, para clarificação
dos aspetos relativos ao ambiente sonoro, designadamente em termos dos momentos de amostragem e
locais de amostragem. No entanto, verifica-se que o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro não
consta do Anexo VIII, pelo que o mesmo deverá ser apresentado previamente ao licenciamento do
projeto e refletir os aspetos focados na referida reunião e já sintetizados em capítulo próprio do presente
Parecer.
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3. CONCLUSÕES
Na sequência da apreciação efetuada no presente Parecer sobre o documento " Resposta ao Parecer da

Comissão de Avaliação - Elementos Prévios ao Licenciamento", que se refere aos elementos a entregar
previamente ao licenciamento, solicitados no âmbito do Parecer da CA de junho de 2011, considera-se
que a informação apresentada neste documento não é suficiente para colmatar as falhas do projeto
anteriormente identificadas e para demonstrar o integral cumprimento das condições impostas na DIA
emitida para os Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, existindo vários
elementos que necessitam de ser apresentados, completados, revistos/reformulados e justificados, a fim
de permitir verificar o total cumprimento das disposições da DIA. Estas lacunas deverão ser colmatadas
com a apresentação de elementos adicionais.
Os elementos a apresentar, além de detalhados ao longo do presente Parecer, encontram-se
sistematizados no Quadro 6 (em anexo). Estes elementos deverão ser entregues à Autoridade de AIA,
para apreciação e aprovação pela CA, nos termos e prazos previstos no presente Parecer: previamente ao
licenciamento do Projeto de Execução (celebração do Contrato de Concessão), previamente ao início da
obra e até 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução.
Assim, a aprovação do RECAPE, e subsequente licenciamento do Projeto de Execução (celebração do
Contrato de Concessão), só poderá ser efetuada após a aprovação da informação que se encontra
sistematizada no Quadro 6, referida como devendo ser apresentada previamente ao licenciamento do
Projeto de Execução.
Decorrente da análise efetuada, detalhadamente apresentada ao longo deste Parecer, foram identificados
vários aspetos, que merecem especial destaque:
Estaleiros, Escombreiras e Acessos
No que se refere especificamente às escombreiras 25 e 26d do AH de Gouvães não se considera
suficiente a justificação agora apresentada no documento objeto da presente análise, indicando
que as linhas de água não apresentam caudal permanente, uma vez que foi comprovada a
existência de linhas de água que fazem parte integrante da rede hidrográfica nos locais onde se
pretende implementar estas escombreiras.
Verifica-se, assim, que no que se refere especificamente a estas escombreiras, não foi dada
resposta à necessidade de ser analisada a possibilidade de recorrer a uma alternativa aos locais
previstos para estas escombreiras, de modo a não afetar cursos de água.
Por outro lado, verifica-se ainda a necessidade de apresentação da informação complementar
identificada em capítulo próprio do presente Parecer.
Acresce ainda que, a emissão de DIA desfavorável ao projeto das LMAT da Iberdrola implica a
não aprovação da localização dos Postos de Corte do Alto Tâmega e de Gouvães, incluindo a
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Subestação de Gouvães. No projeto do SET existem estaleiros, escombreiras e acessos que estão
relacionados com estas estruturas, pelo que deverá ser analisada a possibilidade de não utilizar
estas áreas e acessos, até à decisão sobre as LMAT, de forma não incrementar o impacte do
projeto pela destruição de áreas que depois podem não ser necessárias, caso se venha a decidir
por diferentes localizações para as estruturas anteriormente referidas. Assim, previamente ao
licenciamento do Projeto do SET, deverá ser apresentada uma análise das implicações da DIA
desfavorável das LMAT da Iberdrola sobre estes projetos complementares previstos no AH de
Gouvães, Daivões e Alto Tâmega. Deve ser analisada a possibilidade da não utilização,
permanente ou temporária, ou redução das áreas e acessos previstos para estas estruturas, até à
decisão final sobre as LMAT da Iberdrola.
Rede privada de linhas elétricas de média tensão de 20 kV
Verifica-se que o traçado das Linhas de Média Tensão (LMT) da Iberdrola está definido de forma
a unir vários pontos de ligação através de linhas de 20 kV, tanto permanentes, como sejam os
Postos de Corte, como temporários, como sejam os estaleiros. Apesar de algumas das estruturas
ligadas por esta linha serem temporárias, o traçado da mesma será permanente. Assim,
considera-se que as estruturas de carácter temporário do projeto não deveriam condicionar a
definição de uma linha permanente, sendo estas estruturas conectadas à rede de uma forma
temporária que seria desmantelada após a conclusão da obra e o encerramento da estrutura
temporária, reduzindo os impactes gerados pela linha. Assim, considera-se que o traçado das
LMT deve ser reavaliado tendo em conta apenas os pontos de ligação permanentes.
Por outro lado, a proposta de emissão de DIA desfavorável às Linhas de Muita Alta Tensão
(LMAT) da Iberdrola, onde se incluem os Postos de Corte do Alto Tâmega e Gouvães e a
Subestação de Gouvães, pontos de ligação essenciais à rede LMT, e a não aprovação da
Subestação de Ribeira da Pena da REN e de vários troços de linhas LMAT de ligação a esta
subestação, implica que o traçado das LMT não pode ser aprovado. Acresce ainda o fato de o
traçado destes 3 conjuntos de linhas representar um impacto ambiental acrescido sobre esta
zona pelo que é essencial uma análise integrada das mesmas.
Deste modo:
Emite-se parecer desfavorável à rede de LMT, considerando que a mesma deve ser
avaliada e definida de uma forma integrada com as LMAT da Iberdrola e as LMAT da REN;
Deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução do SET, um
projeto de rede LMT provisório para a fase de construção, privilegiando a rede de
distribuição e transporte e energia existente, que deverá cumprir as condicionantes
estabelecidas na DIA do projeto do SET;
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Deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução do SET, um
estudo de viabilidade do atravessamento do rio Tâmega pela linha CHD – PCD em “cabo
terrestre”, aproveitando o coroamento da barragem de Daivões;
Caso se mantenha a necessidade de estabelecer uma rede privada de LMT, deverá ser
apresentado, após a resolução dos procedimentos de AIA das LMAT da Iberdrola e da REN
acima referidos, um novo estudo de traçados, considerando apenas os pontos de ligação
fixos e cumprido as condicionantes estabelecidas na DIA do SET. Este estudo deverá
integrar a análise dos respetivos impactes ambientais para os diferentes fatores
ambientais, utilizando uma adequada metodologia, e proposta de adequadas medidas de
minimização.
Intervenções a jusante da barragem de Daivões
Relativamente ao açude e às obras de regularização do rio, aceitam-se as justificações
apresentadas, nomeadamente a imprescindibilidade das mesmas para o funcionamento da central
de Daivões e da pista de pesca. No entanto, dado que a pista de pesca irá funcionar num sistema
fechado e totalmente artificializado, com poucas condições para permitir a reposição populacional
das espécies de forma natural, considera-se que a sua viabilidade é questionável.
Assim, deverá ser apresentado um estudo de viabilidade técnica, populacional e económica da
pista de pesca, o qual deverá ser objeto de emissão de parecer por parte da AFN, devendo ser
atendido o que esta entidade referir relativamente ao seu funcionamento. Esta informação deverá
ser apresentada previamente ao licenciamento.
Também deverá ser apresentado um relatório com os esclarecimentos relativos aos impactes
sobre a ecologia e as medidas de minimização e de compensação passíveis de serem aplicáveis,
conforme parecer expresso em capítulo próprio.

Previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, deverão ser também apresentados para análise e
aprovação, conjuntamente com a restante informação, o PGA e o PGR revistos e completados com os
aspetos identificados no presente Parecer.
No que concerne à globalidade da análise do cumprimento da DIA e do Projeto de Execução, e sem
prejuízo dos comentários efetuados anteriormente, sintetiza-se essa análise na tabela apresentada em
Anexo ao presente parecer (Quadro 6).
A informação a remeter à Autoridade de AIA, demonstrando o cumprimento de todos os aspetos
detalhados no âmbito da presente apreciação, em cada uma das datas previstas no presente Parecer,
deverá preferencialmente, para efeitos de análise, ser apresentada conjuntamente.
Deverão ainda ser cumpridos todos os restantes aspetos discriminados ao longo do presente Parecer.
Reitera-se a necessidade de serem atendidos os aspetos mencionados no Parecer da CA de junho de
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2011, no que se refere aos momentos de apresentação designados como " Previamente ao início da obra"
e "Até 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução".
Recorda-se, ainda, que o proponente terá de informar a Autoridade de AIA do início da fase de
construção, a fim de possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projeto.
Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização deverão ser
entregues à Autoridade de AIA.
Solicita-se e agradece-se, novamente, que os estudos previstos para a fase pré-enchimento sejam
realizados o mais breve possível, nomeadamente nas zonas onde se vão iniciar as obras, e que os
resultados dos mesmos sejam enviados logo que concluídos, para que os resultados e conclusões dos
mesmos possam integrar as medidas de minimização, medidas de compensação e planos de
monitorização.
Deverá ser também apresentado, previamente ao início da obra, esclarecimento sobre as diligências
efetuadas e o ponto de situação do desenvolvimento do Plano de Monitorização das alterações
microclimáticas.
Acresce evidenciar que, tal como referido no Parecer da CA de junho de 2011, na sequência do
mencionado pela empresa Felmica, relativamente aos seus direitos adquiridos pelos contractos de
concessão, a situação identificada deverá ser objeto de articulação entre as várias partes envolvidas.
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ANEXO I

Quadro síntese sobre o cumprimento da DIA
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Quadro 6 – Grau de cumprimento da DIA e do projecto
(√ - cumprida; ? – Incompleta ou a necessitar de revisão; X – não cumprida (em falta ou não corresponde); NA – não aplicável)
ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

Projecto

Condicionantes

CUMPRIMENTO DA DIA

Designação
AH Gouvães
AH Alto Tâmega
AH Daivões
Estaleiros
Escavação/Escombreiras
Acessos
Linhas Média Tensão
Açude Daivões e obras
complementares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I) Recursos hídricos
superficiais
II) Património

III) Sistemas Ecológicos

Grau de
cumprimento
√
√
√
?
?
?
X

Necessita de reanálise
Necessita de reanálise
Necessita de reanálise
A reformular

?

Informação adicional

√
√
√
√
√
X
X
X
X
?
NA
√
?

Observações

Não responde
Não apresentado
Não responde
Informação adicional
Incompleto
Processo de AIA autónomo
PGA e PGR necessitam de ser
revistos e completados

14
√
Elementos a apresentar previamente à apresentação do RECAPE
1
X
Não responde
2
√
1
√
Informação adicional. Projectos não
2
?
aprovados.
3
√
Precisa de esclarecimento/
1i
?
Precisa de revisão e fase de ensaio
Precisa de esclarecimento/
1ii
?
Precisa de revisão e fase de ensaio
Precisa de esclarecimento/
1iii
?
Precisa de revisão e fase de ensaio
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ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

I) Geral

II) Geologia

III) Recursos Hídricos

CUMPRIMENTO DA DIA
Grau de
Designação
Observações
cumprimento
1iv
?
Precisa de revisão e fase de ensaio
1v
?
Precisa de revisão e fase de ensaio
1v
?
Precisa de revisão e fase de ensaio
Elementos a apresentar no RECAPE
1
√
2
√
3
?
Incompleto
4
X
Não apresentado
5
X
Não apresentado
6
X
Não demonstrado
7
?
A rever
1
X
Não responde
2
X
Não responde
1
?
A considerar no licenciamento
2
?
A considerar no licenciamento
3
√
4
X
Reformular
5
√
6
√
7
√
8a
√
8b
√
8c
√
8d
√
9
√
10
√
11
√
12
√
13
?
Informação adicional
14
?
Informação adicional
15
√
Incompleto. Necessita de informação
16
?
adicional
17
√
18
X
A verificar posteriormente
19
?
Incompleto
20
√
21
?
Informação adicional
22
?
Informação adicional
23
?
Necessita de reanálise
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ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

IV) Sistemas Ecológicos

V) Sócio-economia

VI) Ordenamento do
Território
VII) Ambiente Sonoro

CUMPRIMENTO DA DIA

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1a
1b

Grau de
cumprimento
?
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
X

1c

?

1d
2
3ai
3aii
3aiii
3b
3c

?
√
√
√
?
√
NA

3d

?

4

?

5

?

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1

X
Eliminado
X
X
√
X
X
√
√
X
√
√

Designação
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Observações

FASE DE APRESENTAÇÃO
Previamente ao
Previamente ao
Até 1 ano após
licenciamento
início da obra
o licenciamento

Necessita de reanálise
Informação adicional

Não foi realizado
Não está completo. Áreas inundáveis
erradas
Realizado em época inadequada

Necessita de revisão
Já não existe atravessamento
Completar com estudo para a Toupeirade-água em Gouvães
Necessita de projecto de execução e
correcção de medidas
Necessita de projecto de execução e
correcção de medidas
A completar

-

Informação adicional
Informação adicional
Informação adicional
Não apresentado

A reformular
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ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

VIII) Património

Paisagem

Sistemas Ecológicos

CUMPRIMENTO DA DIA
Grau de
Designação
Observações
cumprimento
1a
√
1b
?
A corrigir
2
√
3
√
4
√
5a
√
5b
?
Informação adicional
6
√
7
?
Informação adicional
8
?
Informação adicional
9
√
10
?
Informação adicional
11
?
Informação adicional
12
?
Informação adicional
13
√
14
√
1
√
2
√
3
√
4
√
5
√
6
√
7
√
8
√
9
?
Cumprir as alíneas h) e i)
Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento
a
X
Não apresentado
b
X
Não apresentado
c
X
Não apresentado
d
X
Não apresentado
e
X
Não apresentado
f
?
Incompleto
g
X
Não apresentado
h
X
Não apresentado
i
X
Não apresentado
j
?
Incompleto
k
?
Incompleto
l
?
Incompleto
m
?
Incompleto
n
?
Incompleto
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ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

Fase de construção
Fase de exploração

Fase prévia à obra e de
obra

Fase de construção e
primeiro enchimento

CUMPRIMENTO DA DIA
Grau de
Designação
Observações
cumprimento
Medidas de minimização de carácter geral
1
√
2
?
A completar a Medida 1
3
√
4
√
Medidas de minimização de carácter específico
1
√
2
NA
3
√
4
√
5
√
6
?
A completar
7
?
A completar
8
√
9
?
A completar
10
√
11
√
O circuito hidráulico deixou de estar
12
NA
suspenso
13
√
14
√
15
√
16
√
17
√
18
√
19
√
20
√
21
√
22
?
A completar
23
?
A completar
24
?
A completar
25
√
26
?
A completar
27
?
A completar
28
?
A completar
29
√
30
√
31
√
32
√
33
√
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ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

Fases de construção e
de exploração

Fase de exploração

Sistemas Ecológicos

CUMPRIMENTO DA DIA

Grau de
Designação
cumprimento
34
√
35
√
36
√
37
NA
38
√
39
√
40
√
41
X
42
√
43
√
44
√
45
√
46
√
47
√
48
√
49
√
50
√
51
√
52
√
53
√
54
√
55
√
56
√
57
√
58
√
59
√
60
√
61
√
62
√
63
√
64
√
65
√
66
√
67
√
68
√
69
√
Medidas de compensação
1
?
2

X
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Processo de AIA autónomo

Dependente da aprovação das LMT

Falta projecto de execução
Não são definidas aquisições ou alugueres
e medidas de longo prazo

FASE DE APRESENTAÇÃO
Previamente ao
Previamente ao
Até 1 ano após
licenciamento
início da obra
o licenciamento

-
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ELEMENTOS DA DIA
Capítulo

CUMPRIMENTO DA DIA

3
4

Grau de
cumprimento
?
?

5

X

Designação

6
7
8
1
2

Património

Recursos Hídricos Superficiais
Recursos Hídricos Subterrâneos

?
?
?
?
√
Planos de Monitorização
√
√

Sistemas Ecológicos

?

Sócio-economia
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
PNBEPH

?
√
?
√
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Observações
Falta projecto de execução
Não está demonstrado
Não são definidas aquisições ou alugueres
de terrenos
Aspectos a completar
A caracterização não foi feita
As medidas preconizadas são insuficientes
Aspectos a completar

Os PM precisam de esclarecimentos e de
revisão e da fase de ensaio
A reformular
A apresentar

FASE DE APRESENTAÇÃO
Previamente ao
Previamente ao
Até 1 ano após
licenciamento
início da obra
o licenciamento
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ANEXO II

Orientações para monitorização dos efeitos de infraestruturas sobre o lobo
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ORIENTAÇÕES PARA MONITORIZAÇÃO DOS EFEITOS DE INFRA-ESTRUTURAS SOBRE O LOBO
Orientações gerais
Na elaboração de planos de monitorização de valores naturais para avaliação de impactos1
decorrentes da implementação de infra-estruturas, considera-se importante ter em conta as seguintes
orientações:
1. Os objectivos que se pretendem alcançar e os parâmetros a monitorizar para tal devem ser os
mais adequados aos valores naturais alvo de monitorização e aos potenciais impactos associados às
infra-estruturas em causa. Os parâmetros a monitorizar para alcançar os objectivos pretendidos
devem ser quantificáveis de forma objectiva para que os valores obtidos num determinado local e
momento possam ser directamente comparáveis com os valores obtidos ao longo do tempo nesse
mesmo local ou noutros locais. Por forma a melhor estruturar um plano de monitorização, os
objectivos podem ser apresentados sob a forma de hipótese nula a testar (Ex: o empreendimento X
não irá alterar os padrões de utilização do espaço da espécie Y).
2. As metodologias de recolha de dados devem ser as mais adequadas aos parâmetros que se
pretendem monitorizar. A escolha das metodologias a adoptar deve basear-se em primeiro lugar na
robustez (fiabilidade+verificabilidade+replicabilidade) das mesmas para alcançar os objectivos
pretendidos, sobretudo quando está em causa a avaliação da afectação de valores naturais com
estatuto de protecção e, em particular, a avaliação de uma espécie prioritária como é o caso do lobo.
3. O plano de amostragem (esquema espacial e frequência temporal das amostragens) e o esforço
de campo para o aplicar devem ser os mais adequados face aos objectivos que se pretendem alcançar
e às metodologias a utilizar. O plano de amostragem deve considerar a necessidade de estabelecer
pontos de controlo representativos da situação dos valores naturais a monitorizar na área onde será
implementada a infra-estrutura em questão, mas onde não sejam expectáveis os impactos
decorrentes da mesma, de forma a permitir separar objectivamente as variações decorrentes de
impactos causados pela infra-estrutura em análise das variações decorrentes de outras situações,
nomeadamente de flutuações naturais ou de outros factores de origem antropogénica.

1

De acordo com o Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de

24 de Fevereiro, as acções, planos ou projectos, não directamente relacionados com a gestão de um sítio de interesse
comunitário, de uma ZEC ou de uma ZPE e não necessários para essa gestão mas susceptíveis de afectar essa zona de forma
significativa, individualmente ou em conjugação com outras acções, planos ou projectos, devem ser objecto de avaliação de
incidências ambientais (AIA) no que se refere aos objectivos de conservação da referida zona. A avaliação de incidências
ambientais corresponde ao procedimento de avaliação de impacto ambiental, quando o mesmo seja aplicável nos termos do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Nos casos não
abrangidos por este procedimento há lugar a uma análise de incidências ambientais.

Orientações para monitorização do lobo em sede de AIA

1

4. As metodologias de análise dos dados devem ser as que melhor permitam obter resultados
robustos e conclusivos, devendo nomeadamente ser utilizada análise estatística para avaliar a
significância desses mesmos resultados.
5. As conclusões a apresentar nos relatórios de monitorização deverão basear-se exclusivamente nos
resultados obtidos de forma a assegurar a sua objectividade.
6. Sempre que um plano de monitorização não esteja a permitir obter resultados conclusivos deverão,
tão célere quanto possível, proceder-se às alterações que permitam ultrapassar essa situação.

Proposta metodológica para um plano de monitorização de lobo no âmbito de procedimentos de AIA
Face a estas orientações e tendo em conta a ecologia do lobo e os potenciais impactos decorrentes da
implementação de infra-estruturas sobre esta espécie, apresenta-se de seguida a que se entende
dever ser a estrutura base de um plano de monitorização de lobo (PML) a realizar neste âmbito. Esta
estrutura deverá ser adaptada em função das particularidades de cada projecto, das características do
habitat e da situação populacional do lobo na área de implementação do mesmo.

Objectivos
A monitorização do lobo a realizar na sequência de um procedimento de avaliação de incidências
ambientais (AIA) de um projecto tem como objectivo geral estudar de forma rigorosa se
efectivamente

se

verificam

os

impactos

que

se

previam

ocorrer,

nomeadamente

os

descritos/quantificados no Estudo de Impacto ou Incidências Ambientais (EIA), bem como analisar se
estão a ocorrer outros que não estavam previstos. Os resultados desta monitorização permitirão
também avaliar se as medidas de minimização e compensação adoptadas estão a ser eficazes e se há
necessidade de as ajustar ou de identificar novas medidas. Não obstante, poderá ser necessária a
análise de parâmetros especificamente dirigidos à monitorização da eficácia de algumas medidas em
concreto.
As alterações mais significativas e com maiores consequências em termos da conservação do lobo
que, à partida, podem decorrer da implementação de infra-estruturas são:


O efeito de exclusão, ou seja a diminuição da frequência de utilização, por parte do lobo, da
área de implementação do empreendimento.



O efeito de barreira, ou seja a criação de um impedimento à dispersão e livre fluxo de
indivíduos e as consequências demográficas e genéticas que daí advêm.



A mortalidade por atropelamento
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A alteração do padrão de reprodução das alcateias existentes na vizinhança do
empreendimento (passível de uma avaliação conclusiva apenas quando exista informação de
referência relativa a vários anos).

Assim, os objectivos a alcançar por um PML devem consistir na determinação da ocorrência ou não
destes impactos e da sua significância, e na avaliação da eficácia das medidas de minimização e
compensação adoptadas para os corrigir.
As tipologias de infra-estruturas no âmbito das quais a ocorrência destes impactos deve ser avaliada,
bem como os parâmetros a monitorizar e a metodologia e esforço de amostragem a aplicar para o
efeito, constam da Tabela 1. De referir que o PML poderá, naturalmente, contemplar objectivos e
parâmetros adicionais aos referidos no presente documento.

Em determinadas situações, nomeadamente em áreas de baixa densidade de lobo, a monitorização
para avaliar a ocorrência de impactos sobre o lobo poderá igualmente ter como objectivo a avaliação
de eventuais impactos sobre as suas principais presas selvagens (javali e corço)2. Esta abordagem
justifica-se por a afectação destas representar uma degradação do habitat do lobo e como tal a sua
própria afectação. Como é sabido, de acordo com a legislação ao abrigo da qual o lobo é protegido, é
necessário assegurar em toda a área de distribuição desta espécie a existência de condições de
habitat que permitam garantir a manutenção/recuperação do estado de conservação favorável da
mesma. No que respeita ao lobo estas condições traduzem-se sobretudo na disponibilidade de refúgio
e alimento, devendo este último ser idealmente garantido por presas selvagens.
Por outro lado, a monitorização destas espécies poderá contribuir para ultrapassar a dificuldade em
recolher, em determinadas áreas, um volume de dados relativos ao lobo susceptível de permitir uma
análise conclusiva da ocorrência e magnitude dos efeitos a monitorizar. Esta situação pode ser
considerada sobretudo quando a metodologia utilizada permitir recolher facilmente dados relativos a
estas espécies, como é o caso da armadilhagem fotográfica.
No que respeita à escala do PML torna-se necessário que a mesma seja maior do que a de cada
empreendimento isolado, tendo em conta o crescente número de projectos de infra-estruturas que
tem vindo a ser implementado na área de distribuição do lobo, a continuidade das áreas de
implementação de muitos destes projectos e o facto dos mesmos serem muitas vezes instalados
contemporaneamente. De facto se por um lado, esta será a escala real a que se farão sentir eventuais
impactos, por outro, levar a cabo um único PML para um conjunto de empreendimentos permitirá
minimizar a perturbação ambiental associada à própria monitorização.

2

O corço e o javali são as presas selvagens de lobo com distribuição mais alargada relativamente à área de

distribuição deste carnívoro.
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Para além disso, dado que os impactos decorrentes de cada empreendimento, isolada ou
cumulativamente com outros, sobre os indivíduos e as alcateias que ocorrem na área de
implementação do projecto, poderão ter repercussões a nível populacional, deverá ser assegurada
com regularidade uma monitorização a este nível. Para tal, será desejável que os promotores,
paralelamente à monitorização que têm que levar a cabo no âmbito do procedimentos de AIA e pósAIA, venham a contribuir para assegurar a monitorização populacional a uma escala mais alargada
que a do empreendimento em causa, devendo a administração promover a concretização da mesma.
De referir que potenciais efeitos da implementação de infra-estrutruras ao nível da população podem
fazer sentir-se com algum atraso, relativamente aos impactos registados localmente.
Por fim, importa referir que a compilação dos dados obtidos nos PML desenvolvidos no âmbito de
procedimentos de AIA e pós-AIA, bem como em outros trabalhos de monitorização desta espécie,
deverá igualmente ser promovida pelas entidades da administração, nomeadamente através da
criação de uma base de dados acessível a todas as equipas que realizam trabalho neste âmbito.

Período de monitorização
Na fase de EIA, de forma a melhor aferir as condicionantes a estabelecer ao projecto de execução do
empreendimento em causa, deverão ser recolhidos dados durante um ciclo anual do lobo. Estes dados
poderão vir a servir como situação de referência para o Plano de Monitorização do Lobo a
implementar em fase de pós-AIA.
A monitorização do lobo no âmbito da implementação de infra-estruturas deverá assim abranger 3
fases distintas:
1. Antes do início da construção do empreendimento, durante pelo menos 1 ciclo anual de forma a
conhecer as variações dos parâmetros estudados ao longo do ano decorrentes da própria ecologia
da espécie e assim evitar que, posteriormente, estas variações sejam atribuídas à instalação do
empreendimento. De referir que os trabalhos relativos ao EIA poderão vir a ser utilizados para
caracterizar a situação desta fase, desde que os mesmos tenham decorrido num passado
próximo, que não se tenham registado alterações significativas do habitat e que não se disponha
de informação que indicie alterações da situação do lobo na área em questão.
2. Durante todo o período de construção, e
3. Após a construção e durante a exploração do mesmo, pelo menos ao longo de 5 anos. Terminado
este período, caso se verifique a ocorrência de impactos causados pelo empreendimento sobre o
lobo, esta fase deve ser prolongada até que os mesmos estabilizem, ou seja, até se perceber que
os valores dos parâmetros estudados não apresentam sinais de continuarem a sofrer alterações,
seja no sentido da deterioração ou no sentido da recuperação face aos valores observados na
situação de referência.
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A metodologia utilizada, nestas diferentes fases de monitorização, deverá ser idêntica de forma a
permitir o estabelecimento de comparações e a obtenção de resultados conclusivos.

Área de estudo e locais de amostragem
O esquema de amostragem deve seguir a abordagem Before-After-Control-Impact (BACI), de forma a
permitir separar objectivamente o que são variações decorrentes da infra-estrutura em análise de
variações decorrentes de outros processos (ecológicos ou antropogénicos) não relacionados com a
mesma.
Deste modo, a área de estudo deve integrar a totalidade da área de implantação do empreendimento,
considerando todos os elementos que lhe estão associados, e da área envolvente do mesmo na qual é
expectável que se façam sentir os efeitos deste3. Esta área envolvente deverá ser definida em função
do alcance das perturbações associadas ao empreendimento (visuais, sonoras, barreira,…). Para além
disso, a área de estudo deverá ainda integrar áreas controlo com características semelhantes às do
local de implantação do empreendimento nas quais não sejam expectáveis impactos decorrentes do
mesmo, mas relativamente próximas daquele para que se possa admitir que os animais que utilizam
ambas as áreas estarão sujeitos ao mesmo conjunto de condicionantes ecológicas e/ou
antropogénicas não relacionadas com a infra-estrutura. Estas áreas controlo servirão de referência da
que seria a evolução do ecossistema na ausência do empreendimento.
Tendo em conta a ordem de magnitude dos movimentos desta espécie, poder-se-á assumir como
valor de referência para a dimensão da área de estudo 5 km em redor do empreendimento em causa.
Sempre que a área assim definida se sobreponha parcialmente com áreas vitais conhecidas de
alcateias (de acordo com o definido em Pimenta et al. 2005, sempre que não exista informação mais
actualizada), a área de estudo deverá integrar adicionalmente a totalidade destas áreas.
À área de estudo deverá ser sobreposta uma grelha de cobertura de 2X2 km a 5x5 km, conforme a
dimensão do empreendimento em análise, para definir a distribuição do esforço de amostragem e
seleccionar as estações de amostragem. Como valor de referência poder-se-á assumir que sempre
que a área de estudo, definida de acordo com o anteriormente referido, abranja uma área não
superior a 100 km2, deverá ser utilizada uma grelha de 2x2 km.
Com base nessa grelha deverão ser seleccionadas as quadrículas que se encontrem sob influência
directa do empreendimento, designadamente as que se sobreponham com elementos do mesmo,
considerando que nessas quadrículas a probabilidade de se fazerem sentir os efeitos do
empreendimento é muito elevada (quadrículas de impacto potencial elevado). Deverá ser igualmente
seleccionado outro conjunto de quadrículas que não se sobreponham com elementos do projecto, mas
3

Em empreendimentos de grande dimensão (e.g. auto-estradas que abranjam centenas de quilómetros) poderá

considerar-se a possibilidade da metodologia ser aplicada não à totalidade da área de implantação do
empreendimento e respectiva área envolvente, mas a uma amostra representativa destas.
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nas quais é ainda expectável que se façam sentir os efeitos do mesmo (quadrículas de impacto
potencial intermédio). Por último, deverá ser seleccionado um conjunto de quadrículas controlo nas
quais não é expectável que se façam sentir os efeitos do empreendimento ((quadrículas de impacto
potencial nulo) e que servirão para verificar se as diferenças encontradas ao longo do tempo resultam
da implantação do projecto ou de outros factores (por exemplo, flutuações populacionais ou outros
factores de origem antropogénica).
Para avaliar o efeito de exclusão, devem ser estabelecidas duas estações de amostragem fixas em
cada uma das quadrículas seleccionadas.
As estações de amostragem para avaliar o efeito de barreira, no caso de infra-estruturas cujo projecto
tenha previsto a implementação de medidas para minimização desse impacto (e.g. passagens
susceptíveis de serem utilizadas pelo lobo), deverão corresponder idealmente a todas as passagens
previstas, devendo pelo menos ser monitorizada uma passagem por cada 3 km.
Para além destas e nas situações em que um dos impactos a avaliar for a alteração do padrão de
reprodução dos grupos familiares presentes, deverão ser estabelecidas adicionalmente estações de
amostragem móveis, entre Maio e Outubro, com o objectivo de detectar crias ou fêmeas com
evidências de estarem a amamentar. Estes pontos de amostragem móveis deverão localizar-se em
áreas onde sejam detectadas elevadas concentrações de dejectos durante esse período ou para as
quais tenham sido recolhidas indicações da provável ocorrência de reprodução. A mobilidade destas
estações de amostragem ao longo do período de monitorização dependerá da estabilidade dos locais
de criação das alcateias presentes.
A escolha das estações de amostragem deverá ser criteriosa e reflectir simultaneamente a distribuição
do tipo de habitats presentes na área preferencialmente utilizados pelo lobo e a maior probabilidade
de detectar a sua presença.
As estações de amostragem fixas deverão manter-se ao longo das três fases referidas anteriormente:
antes, durante e após a construção do empreendimento.
No sentido de rentabilizar o trabalho de campo, é aconselhável seleccionar desde logo possíveis
estações alternativas para além daquelas que irão ser usadas, para o caso de se verificar a
necessidade de proceder a alterações de localização das estações de amostragem fixas em uso,
designadamente no caso de se verificarem alterações significativas das condições que presidiram à
escolha das mesmas (e.g. construção de viadutos, passagens superiores e inferiores).

Métodos

Recolha de dados
Existem diversas metodologias de recolha de dados que permitem monitorizar a presença de lobo,
bem como a utilização do espaço por parte desta espécie.
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É entendimento do ICNB que poderão ser utilizadas como metodologias base para avaliar os efeitos
decorrentes da implementação de infra-estruturas sobre o lobo, a prospecção de dejectos ou a
armadilhagem

fotográfica,

em

transeptos

ou

estações

fotográficas

pré-seleccionados,

respectivamente. Estas metodologias poderão ser complementadas com a informação relativa aos
prejuízos atribuídos ao lobo alvo de indemnização pelo ICNB, bem como com estações de escutas e
de espera, quando a ocorrência de reprodução seja um dos parâmetros a estudar no âmbito do PML.
Na Tabela 2 apresenta-se um resumo dos prós e contras das referidas metodologias base, elaborado
sobretudo com base na consulta de bibliografia. De referir no entanto que as análises comparativas
que constam nos trabalhos consultados são relativas à eficácia destas metodologias para detecção das
espécies presentes e para obtenção de densidades e/ou estimativas populacionais das mesmas e que
o que se pretende com a aplicação destas metodologias no âmbito de PML é, na maior parte das
situações, a obtenção de índices que traduzam o tipo e grau de utilização que o lobo faz da área de
estudo.
Não obstante os aspectos referidos nesta tabela deverem ser tidos em conta na selecção da
metodologia de recolha de dados a utilizar, entende-se que se deverá vir a proceder a uma avaliação
mais conclusiva da robustez destas metodologias no âmbito de PML, após estes passarem a integrar o
estudo de áreas controlo e a análise estatística adequada dos dados recolhidos. De facto,
considerando-se estes aspectos fundamentais para a obtenção de resultados conclusivos, só após
integração dos mesmos nos PML será possível dispor de informação que permita avaliar com rigor as
vantagens e desvantagens das metodologias de recolha de dados utilizadas.
A localização das estações de amostragem dependerá do método de recolha de dados escolhido. No
caso de se optar pela procura de dejectos é aconselhável a prospecção de caminhos florestais ou
rurais de terra batida pouco utilizados pelo Homem e localizados em zonas de passagem (colos de
montanha, cabeceiras de linhas de água) junto a habitats naturais como manchas florestais ou
extensas zonas de mato onde seja frequente observar indícios de presença de lobo. No caso de se
optar pela armadilhagem fotográfica, as câmaras deverão ser colocadas na proximidade dos
cruzamentos e margens deste tipo de caminho.
Os PML que utilizem como metodologia base a prospecção de dejectos, tendo em conta a dificuldade
de distinguir no terreno dejectos de lobo dos de cão, deverão incluir a análise genética de uma
amostra significativa (n≥30) dos dejectos atribuídos ao lobo encontrados na área de estudo, de forma
a avaliar a taxa de sucesso da identificação que foi efectuada no terreno. Caso a taxa calculada com
base nessa amostra seja inferior a 80%, todos os dejectos atribuíveis ao lobo deverão ser sujeitos a
validação genética. Os resultados desta avaliação genética deverão integrar os relatórios de
monitorização.
Para além disso, no caso de se optar pela prospecção de dejectos, torna-se imprescindível assegurar a
articulação entre todas equipas que se encontrem no terreno a monitorizar esta espécie com recurso
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a esta metodologia, de forma a não enviesar os dados a obter nos diversos trabalhos. Essa articulação
deverá ser promovida pelas entidades da administração.
Nos PML em que seja utilizada como metodologia base a armadilhagem fotográfica, os registos
fotográficos que confirmem a presença de lobo deverão ser cedidos ao ICNB, de forma a permitir:
-

a existência de uma colecção de referência cuja consulta apoie as equipas de monitorização
na validação dos registos fotográficos obtidos,

-

a validação dos registos fotográficos obtidos por equipas com menos experiência,

-

a inserção com segurança desses registos fotográficos como registos de presença
confirmada da espécie no Sistema de Informação de Património Natural.

O ICNB fornecerá às equipas que cedam este material um termo de responsabilidade que garanta a
sua utilização exclusivamente para os fins referidos, salvaguardando os respectivos direitos de autor,
bem como disponibilizará gratuitamente toda a informação de que disponha relativamente a esta
espécie para a área em questão (e.g. prejuízos).

A telemetria é um método que com frequência as equipas de monitorização pretendem utilizar por
potencialmente permitir a obtenção de um grande volume de dados com elevada precisão. No
entanto, é entendimento do ICNB que este método não é, regra geral, o mais adequado para
trabalhos de monitorização dos efeitos de infra-estruturas sobre o lobo, tendo em conta:
-

que a captura de lobos é legalmente proibida podendo apenas ser excepcionalmente
autorizada quando não existe alternativa satisfatória e desde que não seja prejudicado o
estado de conservação da espécie (Artigos 11º e 20º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, Artigos 4º e
8º do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro, Artigo 2º da Lei n.º 90/88, de 13 de
Agosto e Artigos 1º e 2º do Decreto-Lei n.º 139/90, de 27 de Abril),

-

os riscos de morte e ferimento que a captura acarreta para os lobos manipulados,

-

a dificuldade de obter resultados em tempo útil devido à dificuldade de capturar animais,

-

o reduzido tamanho da amostra que inevitavelmente pode ser estudada com recurso a esta
técnica e

-

o facto de poderem ser capturados indivíduos que estão apenas de passagem na área de
estudo (dispersantes).

Esforço de amostragem
No caso da prospecção de dejectos, cada percurso deve ser realizado mensalmente.
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No caso da armadilhagem fotográfica, cada estação de amostragem deveria, idealmente, estar em
funcionamento permanente ao longo do ano. Alternativamente, poderá ser estabelecido um menor
esforço de amostragem desde que o mesmo permita obter um volume de dados que permita alcançar
os objectivos pretendidos, mas que, porém, nunca deverá ser inferior a 12 dias em cada mês. A
vantagem desta última opção é a de implicar um menor esforço na aquisição de material, uma vez
que permite a rotação deste por diferentes estações, e, por outro lado, não estando a estação
fotográfica a ser usada em permanência, a sua possibilidade de detecção pelo Homem é menor.
Para análise da alteração do padrão de reprodução, da mortalidade por atropelamento e do efeito de
barreira a frequência de amostragem deverá ser a indicada na Tabela 1.

Análise da robustez dos métodos
É desejável que seja efectuada uma análise da robustez dos métodos utilizados para alcançar os
objectivos do trabalho, devendo esta análise ser levada a cabo assim que existirem dados
preliminares. Assim, sugere-se que a fase inicial do trabalho de monitorização corresponda a um
ensaio no sentido de verificar se o método escolhido, bem como as estações de amostragem
seleccionadas, estão a permitir obter dados e se o volume de dados que, com base nessa primeira
amostragem, é expectável vir a recolher é suficiente para se chegar a resultados conclusivos,
nomeadamente através de uma adequada análise estatística dos mesmos. Com base nos resultados
desta fase de ensaio deverão ser identificadas, se for caso disso, as alterações a fazer e as razões que
o justificam.
No caso de se verificar, nesta fase inicial de amostragem, que o método e as estações seleccionados
são adequados, isto é, que é expectável vir a obter dados que permitam um tratamento estatístico
robusto, ou que as alterações a efectuar são pontuais e não irão afectar de forma significativa o
tratamento dos resultados obtidos e a monitorização subsequente, esta amostragem inicial integrará o
primeiro ano de monitorização (ano 0 – antes da fase de construção). No caso do método escolhido
e/ou as estações de amostragem não serem os mais adequados deverá proceder-se às devidas
alterações e correspondente verificação.

Tratamento dos dados
No que respeita à análise dos dados a recolher, nomeadamente com vista à avaliação da variação
temporal e espacial dos parâmetros monitorizados, a mesma deve ter por base análises estatísticas,
de forma a permitir determinar de forma objectiva, e não especulativa, se as variações detectadas,
correspondentes a possíveis impactos da implementação do empreendimento em causa, são ou não
significativas.
O tratamento estatístico deverá ser testado assim que se dispuser de um volume de dados que o
permita.
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O tratamento dos dados no que respeita ao lobo poderá ser efectuado separadamente para 2 épocas
do ano: Maio a Outubro, que corresponde à época de dependência das crias, durante a qual os
movimentos das alcateias são mais limitados, e Novembro a Abril, durante o qual as crias já
acompanham a alcateia nas suas deslocações, apresentando esta, como tal, uma maior amplitude de
movimentos.
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Tabela 1 – Parâmetros a monitorizar, métodos de recolha de dados e esforço de amostragem a aplicar em função das tipologias de infra-estruturas e dos seus potenciais efeitos sobre o lobo.
Infra-

Efeito

Parâmetros a

Métodos

Grelha para

Nº de locais de

estrutura

potencial

monitorizar

possíveis de

selecção dos locais

amostragem

recolha de dados

de amostragem

Quantificação

Frequência de
amostragem

N.º de percursos com dejectos

Todas as

Efeito de

Presença de lobo

tipologias

exclusão

(e/ou suas presas

2 estações de

comprovadamente de lobo

selvagens, quando

amostragem

se justifique)

Nº de estações fotográficas com

prospectado

fixas por

fotos de lobo

mensalmente

(percursos para

N.º de dejectos comprovadamente

Para cada estação

prospecção de

de lobo/km em cada mês

fotográfica o período de

Frequência de
ocorrência de lobo
(e/ou suas presas

Prospecção de

Quadrículas de 2x2

dejectos

km a 5x5 km em

Armadilhagem

função da dimensão

fotográfica

do empreendimento

Cada percurso deve ser

quadrícula

indícios ou

selvagens, quando

N.º fotos de lobo correspondentes

estações

se justifique)

a eventos diferentes (por exemplo

fotográficas)

fotos registadas com 12 horas de

amostragem não deve
ser inferior a 12 dias
por mês

intervalo)1 em cada mês (12 dias)
Todas as

Alteração do

Ocorrência de

Armadilhagem

Estações de

N.º de alcateias com reprodução

O nº de estações

tipologias

padrão de

reprodução nos

fotográfica

amostragem

confirmada determinada por:

fotográficas, de escuta

reprodução

2

grupos familiares
detectados
Localização do local
de criação

Estações de escuta
e de espera

móveis por cada
alcateia (por
2

~100 km )

Fotos de crias ou de lobas com
evidências de estar a amamentar

e de espera deverá ser
o necessário para
confirmar reprodução

(estações

Uivos de crias

ou para concluir que

fotográficas, de

Observação directa de crias ou de

dificilmente se

escuta e/ou de

lobas com sinais de estar a

conseguirá informação

espera)

amamentar, vivas ou mortas

relativamente a este
parâmetro

(continua)
1
Admitindo que este será o período de tempo necessário para que um animal registado num dado momento pudesse deslocar-se para qualquer ponto da sua área vital, de acordo com os
trabalhos de ecologia espacial do lobo desenvolvidos em Portugal.
2

Este parâmetro só é passível de avaliação conclusiva quando exista informação de referência relativa a vários anos
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Tabela 1 – Parâmetros a monitorizar, métodos de recolha de dados e esforço de amostragem a aplicar em função das tipologias de infra-estruturas e dos seus potenciais efeitos sobre o lobo.

(continuação)
Infra-

Efeito potencial

Parâmetros a

Métodos de recolha de

monitorizar

dados

Mortalidade por

Ocorrência de

Prospecção da via

atropelamento

atropelamento 1

estrutura
Rodovias
Ferrovias

Rodovias
Ferrovias

Nº de locais de amostragem

Quantificação

amostragem
Toda a via

N.º de lobos e indivíduos
das suas presas selvagens

Taxa de

Armadilhagem fotográfica

Quinzenal

quinze dias

(agilizar contactos com
equipa de manutenção da
estrada que recolhe
animais mortos)

mortos por km em cada

Efeito de barreira

Frequência de

Todas as passagens que em fase

N.º de atravessamentos

Pelo menos 2 máquinas

atravessamento da

de projecto se admitiram poder

por km por dia

permanentemente por

via

ser utilizadas por lobo

Grandes

cada passagem (uma em
cada entrada)

(pelo menos 1 passagem por

barragens

cada 3 km)2
Todas as passagens que em fase

N.º de atravessamentos

Pelo menos 2 máquinas

passagens que em

de projecto se admitiram poder

por passagem por dia

permanentemente por

fase de projecto se

ser utilizadas por lobo

Grau de utilização das

Armadilhagem fotográfica

admitiram poder ser

cada 3 km) 2

Evolução do fluxo

Recolha de amostras não

genético existente

invasivas (pêlos, dejectos)

populacionais
existentes em cada
lado da infra-

cada entrada)

(pelo menos 1 passagem por

utilizadas por lobo 1

entre os núcleos

cada passagem (uma em

Análise genética

Toda a área de estudo

-

-

Amostra terá que ser
representativa do efectivo
populacional existente na área
de estudo

estrutura
1

Estes parâmetros têm igualmente como objectivo avaliar a eficácia de medidas de minimização (passagens e vedações).

2

Considerando que esta será a distância mínima que deve existir entre passagens adequadas para o lobo.
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Tabela 2 - Prós e contras das metodologias base que se entendem poder ser utilizadas para avaliar os efeitos da implementação de infra-estruturas sobre o lobo

Prospecção de dejectos

Armadilhagem fotográfica

Maior eficiência relativamente a outros métodos (mais resultados em menos

Elevada fiabilidade na identificação das espécies detectadas

tempo) em estudos de larga escala e curta duração, sobretudo em áreas de
menores densidades das espécies-alvo
Menores custos iniciais, pelo que é menos dispendioso em estudos de

Facilidade de verificação dos resultados obtidos por terceiros

menor duração

Prós

Método tradicionalmente utilizado no estudo do lobo, pelo que existem

Necessidade de recursos humanos com conhecimento e experiência para selecção das

valores de referência a nível ibérico que facilitam a interpretação dos dados

estações fotográficas apenas numa fase inicial o que facilita eventuais replicações ao

recolhidos quanto ao tipo de ocupação que a espécie faz da área em causa

longo do tempo do trabalho em causa, nomeadamente por diferentes equipas

(e.g. zonas de utilização regular e irregular, centros de actividade)
Método que terá sempre que ser utilizado numa primeira fase como base

Possibilidade de monitorizar com o mesmo protocolo outras espécies de carnívoros com

para aplicação de outro método (armadilhagem fotográfica, estações de

estatuto de protecção que habitualmente não utilizam caminhos florestais para se

escuta)

deslocarem (e.g. gato-bravo)
Possibilidade de monitorizar um período de tempo contínuo, permitindo determinar
padrões de actividade e o momento exacto (data/hora) em que ocorreu a utilização do
local.
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Tabela 2 - Prós e contras das metodologias base que se entendem poder ser utilizadas para avaliar os efeitos da implementação de infra-estruturas sobre o lobo
Prospecção de dejectos

Armadilhagem fotográfica

Fiabilidade na identificação da espécie e verificação dos resultados obtidos por

Menor eficiência relativamente a outros métodos em estudos de larga escala e curta

terceiros dependente de análise genética dos dejectos detectados e da

duração

possibilidade de conseguir extrair DNA dos mesmos, tendo em conta que todos os
vestígios de presença de lobo são passíveis de confusão com vestígios de cão
Necessidade de recursos humanos com experiência na identificação de indícios de

Maiores custos iniciais, pelo que é mais dispendioso em estudos de curta duração

presença de lobo ao longo de todo o período de estudo e em eventuais futuras
replicações do mesmo
Resultados obtidos dependentes do observador, o que dificulta eventuais

Material susceptível de furto/destruição, podendo esta situação comprometer o sucesso

replicação do estudo ao longo do tempo.

do trabalho, devido, por um lado, a questões orçamentais, e por outro, ao facto de ao
desaparecimento do material estar associado o desaparecimento de dados.

Contras

Necessidade de articulação com outras equipas de monitorização para não

Poucos estudos sobre lobo com recurso a esta metodologia, pelo que não existem

comprometer/enviesar obtenção de resultados pelas mesmas

valores de referência

Possibilidade de influenciar a dinâmica dos indivíduos/grupos sociais presentes na

Necessidade de numa primeira fase proceder à prospecção de indícios para orientar a

área de estudo uma vez que se interfere com a marcação territorial

selecção dos locais de amostragem

(eventualmente minimizável se não for recolhida a totalidade do dejecto)
Quando esteja prevista a monitorização de outras espécies de carnívoros com

Eventual necessidade de participar à Comissão Nacional de Protecção de Dados a

estatuto de protecção que habitualmente não utilizam caminhos florestais para se

realização do estudo em causa, tendo em conta a legislação relativa à recolha de

deslocarem (e.g. gato-bravo), terão que ser definidos outros protocolos de

imagens em espaço público – aguarda-se parecer da CNPD relativamente a esta questão

amostragem para esse efeito.
Dificuldade de em instalar câmaras em zonas de cumeada sem vegetação arbórea.
Possibilidade de perda de dados devido a erros electrónicos (por exemplo a humidade
pode influenciar o funcionamento correcto das máquinas, corrompendo ficheiros, o que
leva à perda de dados)

Orientações para monitorização do lobo em sede de AIA

14

Parecer da Comissão de Avaliação
Fevereiro de 2012
Pós-Avaliação n.º 402

ANEXO III

Comunicações entre a APA e a AFN

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões

