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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – designadamente o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
Novembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril – o Instituto da Água, I.P. (INAG), na qualidade de entidade
licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Pós-Avaliação, o
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), relativo ao Aproveitamento
Hidroeléctrico do Alvito (AHA), cujo proponente é a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. (adiante
designada por EDPP).
O RECAPE e respectivo Projecto de Execução foram apresentados na sequência do anterior procedimento
de AIA (Processo n.º 2158) relativo ao Anteprojecto do AHA, que culminou com a emissão de uma Declaração
de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada em 26 de Abril de 2010, rectificada a 7 de Maio de 2010,
por “lapso de formatação”.
A APA, como autoridade de AIA, remeteu o RECAPE às entidades que constituíram a Comissão de
Avaliação (CA), nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da conformidade do Projecto de
Execução (PE) com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
A referida CA é constituída pelos seguintes elementos:


Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Eng.ª Cecília Simões e Dr.ª Clara Sintrão;



Instituto da Água, I.P. (INAG) – Eng. Paulo Machado, com a colaboração da Eng.ª Teresa Ferreira;



Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, I.P. (ICNB) – Dr.ª Paula Gonçalves;



Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) – Dr.ª Maria
Ramalho;



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) – Dr. Joaquim Marques;



Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo) – Eng.ª M.ª Helena Alves;



Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) – Doutora Rita Caldeira;



Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (CEABN) – Arq. João Jorge.

O RECAPE, objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes documentos:
•

Volume 1 – Sumário Executivo;

•

Volume 2 – Relatório Técnico (Tomo I) e Anexos (Tomos II a XV);

•

Volume 3 – Programa de Compensação Ambiental (PCA);

•

Volume 4 – Plano de Gestão Ambiental da Empreitada Geral de Construção do AHA (Processo de
Concurso; Volume 2 – Caderno de Encargos; Tomo II-D);

•

Volume 5 – Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra;

•

Volume 6 – Programa de Integração e Recuperação Paisagística.

De acordo com o cronograma apresentado no RECAPE (Anexo E.4), está previsto que o início da
construção do aproveitamento hidroeléctrico tenha lugar em Julho de 2011 e que a obra se prolongue até
Agosto de 2015, com o período de enchimento da albufeira previsto para 2014 e 2015. O horizonte temporal
da concessão da exploração do aproveitamento é de 65 anos, podendo vir a ser fixado o limite de 75 anos, caso
a construção fique concluída antes de 31 de Dezembro de 2016.
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2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
2.1

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO

O projecto do AHA implanta-se no rio Ocreza, afluente da margem direita do rio Tejo, a cerca de 30 km a
montante da sua foz. O projecto localiza-se no concelho de Castelo Branco (freguesias de Sarzedas, Santo
André das Tojeiras, Benquerenças, Salgueiro do Campo e Juncal do Campo) e no concelho de Vila Velha de
Ródão (freguesias de Sarnadas de Ródão, Vila Velha de Ródão e Fratel).
O AHA visa o aproveitamento da queda hidráulica disponível entre os níveis da sua albufeira, situada no
rio Ocreza e a um nível de pleno armazenamento (NPA) à cota 221, e os níveis da albufeira de Pracana, que se
estende mais a jusante, com NPA à cota 114.
O aproveitamento é constituído pelos seguintes elementos:


Uma barragem do tipo gravidade, em betão compactado com cilindro (BCC), dispondo de um
descarregador de cheias frontal, não controlado, sobre a mesma, e uma descarga de fundo inserida
no corpo da barragem;



Um circuito hidráulico subterrâneo (com cerca de 3,7 km), dispondo de um túnel revestido a betão,
com tomada de água na albufeira do Alvito e restituição na cauda da albufeira de Pracana;



Uma central subterrânea, em caverna, localizada na zona de montante do circuito hidráulico,
equipada com um grupo gerador reversível;



Uma subestação, com o transformador e o equipamento de corte e protecção e um edifício de apoio,
implantados numa plataforma situada à superfície, com ligação à central através de um poço vertical.

A barragem do Alvito situa-se na proximidade da povoação da Foz do Cobrão, a cerca de 400 m a
montante da confluência da ribeira do Alvito. As características da barragem e albufeira são apresentadas na
Tabela 1.
O dispositivo do caudal ecológico será constituído por uma conduta com diâmetro de 70 cm, que permite
lançar para jusante de forma contínua caudais reguláveis entre 200 l/s e 2500 l/s, e dispõe de duas tomadas de
água desniveladas. O lançamento do caudal ecológico efectua-se a jusante da bacia de dissipação do
descarregador de cheias.
Para a construção da barragem, encontra-se prevista uma derivação provisória do rio, a qual será
constituída por duas ensecadeiras, uma a montante e outra a jusante, e um canal de desvio do rio, inserido na
margem esquerda, que liga, a montante e a jusante, a três galerias inseridas no corpo da barragem. O canal de
desvio do rio é não revestido, com uma largura de 12,5 m e uma extensão de 115 no trecho a montante das
galerias, e uma largura de 11,5 m e uma extensão de 67 m no trecho de jusante.
O circuito hidráulico possibilita a utilização em regime reversível, através de turbinamento e bombagem
entre a albufeira do Alvito e a albufeira de Pracana. A tomada de água localiza-se na margem esquerda da
albufeira do Alvito, a cerca de 500 m a montante da barragem, e a restituição numa secção da albufeira de
Pracana localizada, seguindo o rio, a cerca de 1,3 km a montante da ponte do IC 8 que cruza o rio Ocreza.
A jusante das estruturas de saída da restituição em turbinamento e numa extensão de cerca de 1,5 km, já
na albufeira de Pracana será escavado um canal no leito do rio Ocreza, necessário para garantir as condições
hidráulicas adequadas ao funcionamento do modo de bombagem.
A central subterrânea do AHA consiste numa caverna a escavar no maciço da margem esquerda do rio
Ocreza, estando a subestação instalada superficialmente em plataforma implantada à cota 260 e posicionada
na vertical daquela. Entre os pisos da nave da central e a subestação desenvolver-se-á verticalmente um poço
com 7,30 m de diâmetro interno e 183 m de altura.
A central será equipada com um único grupo reversível com turbina-bomba do tipo Francis, de eixo
vertical, dimensionado para uma queda estática nominal em turbinamento de 107 m, de que resulta uma
potência nominal de 228 MW.
Na tabela seguinte apresentam-se as principais características do AHA.
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Tabela 1: Principais características do AHA
Factores

Valores

Localização da barragem

30 km a montante da foz do rio Ocreza

Principais cursos de água afectados

- Rio Ocreza
- Ribeira da Líria
- Rio Tripeiro

Comprimento da albufeira (rio Ocreza)

27,5 km

Nível de pleno Armazenamento (NPA)

221m

Nível de Máxima Cheia (NMC)

223,90 m

Nível Mínimo de Exploração (normal) (Nmen)

218,00 m

Área total inundada (ao nível do NPA)

1731 ha

Capacidade de armazenamento

425 hm3

Volume útil

162 hm3

Cota do rio Ocreza na zona da Barragem

136 m

Altura máxima acima das fundações

89 m

Desenvolvimento do coroamento

405,5 m

Potencia Nominal da turbina

228 MW

Potencia Nominal à saída do alternador

225 MW

Produção liquida anual

67 GWh

Produção total anual

369 GWh

Estimativa da redução equivalente das emissões
atmosféricas (CO2e) num cenário de ano
hidrológico médio

124 kt CO2e

Volumes de escavação total

1 853 000 m3

Volumes de betão

981 000 m3

Área de Estaleiros e afins

9,2 ha

Extensão total de túneis

Circuito hidráulico – 3,7 km
Túneis de ataque – 1,3 km

Extensão total de acessos definitivos

5,3 km

Extensão total de restabelecimentos rodoviários

6 km

Custo total do investimento

387,4 M€

Fonte: RECAPE do AHA

2.2

ACTIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROJECTO

Expropriações
A EDPP irá adquirir, antes do início das obras, todos os terrenos necessários à construção do AHA, que
inclui as áreas de instalação da barragem, estaleiros e acessos. Posteriormente, serão adquiridos os terrenos
para a albufeira, processo que terá de estar concluído antes do primeiro enchimento. A cota de expropriação
adoptada para a albufeira do Alvito foi a 223, dois metros acima do NPA. Será também necessário salvaguardar
a aquisição de terrenos afectos à execução das medidas de compensação, sempre que se afigure necessário.
Acessos
O projecto do AHA compreende um conjunto de obras rodoviárias destinadas a garantir as necessárias
condições de acesso à barragem e aos diferentes elementos de obra do circuito hidráulico, bem como a criação
de um desvio à povoação de Foz do Cobrão, que garante o afastamento do tráfego de obra desta localidade.
Além da ligação à rede viária circundante, o conjunto dos acessos integra as ligações entre os órgãos da
barragem e do circuito hidráulico:
a)
b)
c)
d)
e)

Acesso à central, incluindo o troço a céu aberto e o troço em túnel;
Acesso à descarga de fundo;
Acesso à subestação;
Acesso à tomada de água, ao respectivo posto de manobra das comportas;
Desvio à Foz do Cobrão no CM1355.
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Os acessos terão uma faixa de rodagem com duas vias, uma por sentido, com 2,75 m de largura cada e
bermas com 0,50 m. Em curvas com menor raio e/ou maior desenvolvimento, prevê-se o alargamento da faixa
de rodagem.
Restabelecimentos
Com a construção do AHA no rio Ocreza, algumas estradas e caminhos de ligação entre aglomerados
populacionais ficarão situadas abaixo da cota de nível de pleno armazenamento da albufeira, pelo que deverão
ser restabelecidos a cotas superiores.
Na fase de Anteprojecto foi proposto o restabelecimento de duas comunicações rodoviárias. Decorrente
da Condicionante n.º 3 da DIA, o Projecto envolveu três restabelecimentos:
-

Restabelecimento 1 – EM546, entre as povoações de Bugios e Sarnadinha – incluirá, na margem esquerda,
uma ligação entre a EM545 e o coroamento da barragem, a partir de uma zona próxima da povoação de
Chão das Servas, com cerca de 714 m; na margem direita, a nova estrada que partirá do coroamento ligará
à povoação de Gaviãozinho, numa extensão de aproximadamente 2.025 m. Para ligação de Gaviãozinho à
EM546 pela margem direita, será construída, para completar o restabelecimento, uma ponte com 210 m,
que atravessa a ribeira com o mesmo nome.

-

Restabelecimento 2 – EN233, junto à povoação de Taberna Seca – incluirá a construção de uma nova
ponte com 245 m, num total de 767 m de novo acesso (incluindo ponte).

-

Restabelecimento 3 – Ponte da Carapetosa, que liga a povoação da Carapetosa (concelho de Vila Velha de
Ródão) e Ferrarias Cimeiras (concelho de Castelo Branco) – incluirá uma ponte com 220 m e um novo
acesso de 1.450 m.
Pedreiras

O material rochoso a utilizar em agregados para o fabrico de BCC será proveniente de pedreiras. O
3
3
volume de betão total estima-se em cerca de 981.000 m , correspondendo cerca de 765.000 m ao BCC e betão
3
convencional para a barragem, cerca de 190.000 m ao betão convencional para a central, circuito hidráulico,
3
subestação e obras anexas, e cerca de 26.000 m ao betão projectado.
Nos documentos do Processo de Concurso da Empreitado Geral de Construção é transmitida aos
concorrentes a indicação de uma a pedreira de Couto da Travanca n.º 2 (a 44 km de distância) reúne condições
para fornecer os agregados necessários à totalidade da obra. É também transmitida a indicação que a pedreira
de Coureleiros (a 60 km de distância) reúne condições para o fornecimento de agregados grossos.
Estaleiros
Os estaleiros da obra do AHA encontram-se divididos em três zonas – industrial, técnica e social – e os
locais propostos para a sua instalação localizam-se na margem esquerda do rio Ocreza, a montante do local de
implantação da barragem e em zonas que não serão inundadas após o enchimento da albufeira.
O local proposto para a instalação da zona industrial (onde será produzido o betão e onde serão
realizadas as actividades industriais) localiza-se próximo da barragem; o local da zona técnica (onde ocorrerá a
instalação e operação de equipamentos de execução das escavações subterrâneas), encontra-se próximo do
local onde será feita a tomada de água para o circuito hidráulico.
O estaleiro social, destinado às instalações sociais dos trabalhadores, foi inicialmente proposto para um
local situado junto à povoação de Chão das Servas. Contudo, a EDPP apresentou uma alteração ao RECAPE que
localiza o estaleiro social na proximidade da zona industrial.
Escombreiras
Os dois locais de escombreira previstos para a deposição definitiva dos produtos de escavação das obras
3
3
do AHA terão uma capacidade total de cerca de 1.946.000 m , dividindo-se em 1.149.000 m na escombreira de
montante – localizada em duas áreas a inundar pela futura albufeira, uma na margem esquerda, com 666.000
3
3
3
m , e a outra na margem direita, com 483.000 m – e 797.000 m na escombreira de jusante, fora da área a
inundar e numa zona próxima da restituição.
Principais fluxos de transporte
O fluxo rodoviário será efectuado, essencialmente, pela CM1355, que liga o IP2 à Foz do Cobrão, e pela
EM545, que liga a Foz do Cobrão à zona de estaleiro. Para evitar o atravessamento da localidade de Foz do
Cobrão, está previsto um novo troço de estrada de curta extensão (de acordo com os elementos adicionais ao
RECAPE, com cerca de 300 m) de forma a minimizar a interferência com a povoação.
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O transporte dos produtos de escavação da barragem para as escombreiras será efectuado por pistas
provisórias em áreas futuramente a inundar. Em relação ao transporte do material de escavação da zona de
jusante do circuito hidráulico e da escavação do canal a jusante da restituição para a escombreira de jusante,
efectuar-se-á por um acesso próximo da localidade de Ladeira, evitando o seu atravessamento e a utilização do
IP2 para a circulação de veículos para a escombreira.

3. ANÁLISE DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida a 26 de Abril de 2010, foi favorável condicionada ao
estabelecimento da cota 221 para o NPA, além de determinar o cumprimento de um conjunto de
condicionantes, elementos a entregar em RECAPE, medidas de minimização e compensação e planos de
monitorização.
O RECAPE apresentado segue os requisitos expressos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril,
nomeadamente quanto às normas técnicas para a sua estrutura. Considera-se que o RECAPE apresenta uma
metodologia adequada, permitindo, em conjunto com o Projecto de Execução, verificar a conformidade com o
disposto na DIA. No entanto, existem aspectos que carecem ainda de complemento, de forma a responderem
ao solicitado. É apresentada, de seguida, a análise do cumprimento das condições da DIA.
3.1

1.

CONDICIONANTES DA DIA

Verificação do enquadramento do projecto nos instrumentos de gestão territorial, cuja disciplina neles
contida deverá permitir a prática de usos decorrentes do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito.

Manifesta-se concordância com o enquadramento e a conformidade do AHA com os Planos Especiais e
com os Planos Sectoriais de Ordenamento do Território.
No que se refere ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROTC), em fase de
ponderação da discussão pública confirma-se o seu enquadramento, inserindo-se concretamente na estratégia
de «valorização do potencial de energias renováveis da Região Centro como factor de diferenciação
competitiva» a qual prevê o «pleno aproveitamento dos potenciais aproveitamentos hidroeléctricos
identificáveis na Região».
Relativamente aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) em vigor para a área de
intervenção deste projecto – Plano Director Municipal (PDM) de Castelo Branco e PDM de Vila Velha de Ródão
–, os quais não prevêem o enquadramento do AHA, deverá a sua conformação acontecer em sede de revisão
desses planos. Deverá ser informada a Autoridade de AIA, por via documental, da forma como o projecto se
encontra integrado nas propostas de ordenamento, em sede de revisão, dos referidos PMOT.
Para garantir as condições para a concretização do AHA, dado que os processos de revisão ainda têm um
percurso temporal a cumprir, encontra-se em desenvolvimento, em sede da Estrutura de Coordenação e
Acompanhamento (ECA) do PNBEPH, uma Resolução de Conselho de Ministros que suspenderá os referidos
planos e estabelecerá medidas preventivas, acautelando situações que possam inviabilizar as acções
necessárias ao desenvolvimento da execução do projecto.
Há ainda a considerar a área de afectação temporária da REN (estaleiros, pedreiras, acessos), que poderá
ser concretizada através do disposto nos termos n.º 3 do art. 21.º do Regime Jurídico da REN, que refere
expressamente que nos casos de infra-estruturas públicas a declaração de impacte ambiental equivale ao
reconhecimento de interesse público.
2.

Concretizar os restabelecimentos previstos em Anteprojecto.

Considera-se estar garantida a concretização dos restabelecimentos previstos no Anteprojecto,
nomeadamente o restabelecimento da EM546, no troço entre as povoações de Bugios e Sarnadinha, e o
restabelecimento da EN233 junto à povoação de Taberna Seca, uma vez que estes restabelecimentos fazem
parte do Projecto de Execução do AHA (Memória Geral, Volume I – Capítulo 4.8).
Quanto ao restabelecimento entre as povoações de Carapetosa e Ferrarias Cimeiras, o mesmo não foi
considerado no Anteprojecto por se considerar que a ligação apresentava uma utilização muito limitada. Não
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obstante, em resultado da Condicionante 3 da DIA, a EDPP promoveu a elaboração do projecto da nova ponte
da Carapetosa, incluindo-o no Projecto de Execução do AHA (Memória Geral, Volume I – Capítulo 4.8).
3.

Assegurar a acessibilidade da ligação que é actualmente realizada pela ponte da Carapetosa.

Tal como referido anteriormente, o Projecto de Execução do AHA inclui a nova ponte da Carapetosa, pelo
que esta condicionante se encontra cumprida.
O projecto apresentado implica a construção de uma ponte com um tabuleiro de 220 m de extensão e a
construção de 1,2 km de novos acessos para ligação aos caminhos existentes. No decorrer dos seus trabalhos, a
EDPP considerou que os caminhos existentes apresentam condições precárias de transitabilidade. O actual
projecto não contempla a melhoria destes caminhos por estes não serem afectados pela criação da albufeira.
A EDPP refere que, após contactos com os municípios envolvidos (Vila Velha de Ródão e Castelo Branco)
no sentido de estes assegurarem a melhoria dos caminhos de acesso à ponte, os «municípios foram
coincidentes ao considerarem como não sendo relevante a construção desta ponte, pelo que não se dispõem a
investir na melhoria destes acessos». Neste sentido, a EDPP propõe «permutar a construção da ponte por um
conjunto de projectos estruturantes para o concelho de Castelo Branco, que possam ser enquadrados no âmbito
da Acção Integrada, apresentada na medida de compensação n.º 6».
Após análise da informação disponível, a CA conclui que o Projecto de Execução, ao incluir a construção
da nova ponte da Carapetosa e os novos acessos de ligação aos caminhos existentes, repõe a acessibilidade
que é actualmente realizada pela ponte da Carapetosa, cumprindo o objectivo da condicionante da DIA.
4.

A compensação pela perda de valores naturais e sua preservação deve ser assegurada através de um
Programa de Compensação Ambiental, conforme preconizado no elemento n.º 28 a entregar em fase de
RECAPE, constante da presente DIA.

O RECAPE apresenta um Plano de Compensação Ambiental (Volume 4), que visa dar resposta ao
preconizado na DIA no que respeita às medidas de compensação pela perda de valores naturais, através da
apresentação das medidas a desenvolver.
Considerando que o Plano de Compensação Ambiental apresentado vincula o compromisso pelo seu
cumprimento, considera-se que esta condicionante se encontra formalmente cumprida.
A análise do Plano de Compensação Ambiental é apresentada no Elemento 28.
5.

Entregar em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) os elementos
indicados na presente DIA.

O RECAPE apresenta os elementos solicitados (Capítulo 6 do Relatório Técnico e Anexos D, E, F, G e H do
RECAPE), pelo que esta condicionante se encontra formalmente cumprida.
A análise dos elementos solicitados é apresentada no ponto 3.3 do presente parecer – Elementos a
apresentar em fase de RECAPE.
6.

Obtenção de parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nos termos do
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março.

É apresentado, no Anexo C.2 do RECAPE, o parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola
Nacional do Centro, pelo que esta condicionante se encontra cumprida.
7.

Concretização das medidas de minimização e de compensação e dos programas de monitorização
constantes da presente DIA, bem como outras que venham a ser consideradas pertinentes na sequência da
reavaliação dos impactes.

O cumprimento desta condicionante não é passível de ser verificado na presente fase. Não obstante,
verificou-se a inclusão das medidas e programas de monitorização no Plano de Acompanhamento Ambiental
para a fase de construção e nas condições ambientais do Caderno de Encargos da Empreitada Geral da
construção do AHA, que vincula o seu cumprimento. Estes aspectos serão analisados nos pontos 3.4, 3.5 e 3.7
do presente parecer.
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8.

Cumprir os planos de recuperação das áreas afectadas e com o acompanhamento ambiental da obra,
constantes da presente DIA.

O cumprimento desta condicionante não é passível de ser verificado na presente fase. Não obstante,
verificou-se a inclusão de medidas específicas no Plano de Acompanhamento Ambiental para a fase de
construção e a conformidade do plano de integração e recuperação paisagística, o que será analisado nos
pontos 3.3 e 3.4 do presente parecer.
9.

As medidas de minimização e condicionantes dirigidas para a fase de obra devem constar no Caderno de
Encargos da Obra.

A verificação da inclusão das medidas de minimização e condicionantes dirigidas para a fase de obra no
Caderno de Encargos da Obra é apresentada no ponto 3.4 do presente parecer.
Salienta-se que o facto do Plano de Gestão Ambiental da Empreitada Geral da Construção do AHA
(Volume 3 do RECAPE), da responsabilidade do proponente do Projecto, estar incluído no Caderno de Encargos
do Processo de Concurso da Empreitada Geral de construção do AHA afigura-se vantajoso uma vez que
direcciona o empreiteiro da obra ao seu total cumprimento, além de estabelecer a relação entre a execução e a
fiscalização da obra.

3.2

RESULTADOS

A ENTREGAR

(AINDA

QUE PRELIMINARES) ANTES DO

RECAPE

PARA ANÁLISE E

EMISSÃO DE PARECER

1.

Estudo complementar sobre os bivalves que deve decorrer entre Abril e Junho de 2010 com entrega do
relatório 60 dias após a conclusão dos trabalhos de campo.

2.

Estudo complementar sobre a ictiofauna que deve decorrer entre Abril e Julho de 2010 com entrega do
relatório 60 dias após a conclusão dos trabalhos de campo.

3.

Estudo complementar sobre a lontra Lutra lutra que deve durar um ano com início na Primavera de 2010,
sendo produzido um relatório intercalar após o término das campanhas de Primavera.

4.

Estudo complementar sobre o rato de cabrera Microtus cabrerae que deve decorrer durante a Primavera
de 2010, devendo o relatório ser entregue 60 dias após a conclusão dos trabalhos de campo como nos
casos anteriores.

Os estudos complementares solicitados foram apresentados à Autoridade de AIA previamente à entrega
do RECAPE, tendo merecido aprovação pelo ICNB. I.P., pelo que se considera que este elemento está conforme
com a DIA.
No relatório “Estudo Complementar sobre o rato de Cabrera (Microtus cabrerae)” foi definida uma nova
medida de minimização - «(…) efectuar uma desmatação manual no local onde se detectaram os indícios de
presença da espécie, assim como para os restantes 11 locais com habitat potencial, iniciando as desmatações
das cotas mais baixas para as cotas mais elevadas por forma a incentivar a deslocação de indivíduos para áreas
adjacentes, promovendo a colonização dessas áreas». Concorda-se com a medida de minimização adicional
definida, considerando-se que a mesma também deve contemplar o corte do estrato herbáceo o mais rente
possível ao solo e a remoção dos sobrantes vegetais da área a inundar. Esta medida deverá ser integrada no
Plano de Gestão Ambiental da Empreitada Geral de Construção do AHA.

3.3

1.

ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE

Avaliação da possibilidade de executar uma ponte que una as margens da ribeira da Líria.

O RECAPE apresenta, no Anexo E.1.1, um estudo onde é avaliada a possibilidade de executar uma ponte
que una as margens da ribeira da Líria, junto à confluência com o rio Ocreza, uma vez que a ligação
actualmente existente ficará inviabilizada com a criação da albufeira.
Foram analisadas três soluções: 1) construção de uma ponte no local onde actualmente se faz o
atravessamento da ribeira da Líria, 2) construção de uma ponte em local que minimiza a sua extensão e
permite a ligação dos caminhos existentes, 3) utilização exclusiva de caminhos que continuarão a existir após o
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enchimento da albufeira. A comparação destas soluções teve em consideração a viabilidade técnica, a
viabilidade financeira e o impacte socioeconómico.
O estudo realizado demonstra que a construção da ponte para a travessia da ribeira da Líria, «apesar de
tecnicamente viável, não se apresenta como uma solução com relevante interesse socio-económico». Assim, a
EDPP concluiu pela não viabilidade da construção da ponte, pelo que propõe a sua não construção.
É referido no RECAPE que a EDPP promoveu a auscultação da Junta de Freguesia de Benquerenças, «no
sentido de auscultar esta entidade sobre o interesse desta travessia ou da existência de outras alternativas
compensatórias mais interessantes». Face ao teor do parecer da Junta de Freguesia, apresentado no Anexo
E.1.2 do RECAPE, esta entidade concorda com o desenvolvimento de projectos de valorização e
desenvolvimento da freguesia.
Face aos argumentos apresentados no estudo comparativo, e uma vez que a há concordância por parte
da Junta de Freguesia de Benquerenças, a CA nada tem a opor à não construção da ponte na ribeira da Líria.
2.

Caracterização da rede de falhas e fracturas na zona de instalação da albufeira, e não só no bordo SW do
sinclinal, para melhor avaliação do risco sismotectónico e da existência de conexão hidráulica entre a
Albufeira e a Formação dos Quartzitos Armoricanos.

Foi realizado um estudo de cartografia geológica e cartografia de riscos da zona envolvente da albufeira
do Alvito pela Faculdade de Ciências do Porto (FCUP). Este estudo incluiu a cartografia geológica à escala
1:10.000 e a cartografia de factores condicionantes de risco. Foi realizada uma caracterização litológica e
estrutural detalhada, o levantamento dos sistemas de descontinuidades e a caracterização das diferentes
famílias de diaclases, foliações, falhas e filões.
A necessidade de avaliação do risco sismotectónico, para o qual é fundamental o cabal conhecimento da
rede de falhas e fracturas, não só do local da obra como da região envolvente (Anexo à Portaria n.º 846/93 –
Normas de Projecto de Barragens), relaciona-se com o entendimento de que, tal como referido no EIA do
projecto, a introdução de uma nova massa de água, como a da futura albufeira do AHA, pode aumentar a
pressão ao longo das fracturas existentes no maciço, o que, por diminuição do atrito ao longo das mesmas,
facilita a movimentação e a possível ocorrência de (micro)sismos (induzidos), podendo estes ocorrer mesmo
em falhas que não tenham actividade recente. Contudo, o RECAPE apresenta um parecer emitido pelo LNEC
que conclui que as condições existentes na área da albufeira não são favoráveis à indução de sismicidade.
A necessidade de avaliação da conexão hidráulica entre a albufeira e a Formação dos Quartzitos
Armoricanos relaciona-se com verificação da possibilidade da água da albufeira vir a contaminar a água dos
aquíferos dos quartzitos, por circulação através da rede de falhas e fracturas que está agora devidamente
caracterizada no estudo da FCUP acima referido. O parecer do LNEC analisa o problema da conexão hidráulica
sobre o ponto de vista de risco sismotectónico, que não era o que o que a CA pretendia. No entanto, o RECAPE
apresenta um outro estudo específico sobre esta questão, que é analisado favoravelmente no âmbito do
descritor Recursos Hídricos Subterrâneos (ver análise ao Elemento 7), pelo que se considera que este elemento
está devidamente respondido.
3.

Reconhecimento e levantamento geomorfológico e geológico-geotécnico complementar para
caracterização da susceptibilidade das margens em termos de instabilidade e alagamento,
nomeadamente das áreas que forem identificadas como mais susceptíveis a problemas de instabilidade
nas vertentes.

Este elemento está devidamente contemplado no RECAPE através do estudo de cartografia geológica e
cartografia de riscos realizado pela FCUP, acima referido, o qual inclui diversos elementos (cartas de declives,
orientação de encostas, uso e ocupação dos solos, estudo da fracturação) que serviram de base para uma
avaliação da susceptibilidade de ocorrência de movimentos de terreno (queda de blocos, deslizamentos em
maciço rochoso e em solos). Este estudo conclui que os fenómenos de instabilidade de vertentes sejam
previsivelmente pouco significativos na zona da instalação da futura albufeira do Alvito.
4.

Cronograma das obras com estimativa quantitativa das movimentações de terras.
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A solicitação encontra-se satisfeita através da apresentação de um cronograma das obras (Anexo E.4) e de
uma tabela com uma estimativa dos volumes de escavação e de aterro, sendo que o balanço final estimado é
3
de 1.698.000 m de terras sobrantes.
5.

Programa geológico-geotécnico complementar em fase de projecto de execução. O programa de
prospecção geológico-geotécnico deve ser adaptado para definição inequívoca do modelo geológicogeotécnico, eventualmente com recurso a prospecção complementar.

Foi cumprido um programa de estudos geológico-geotécnicos na zona de implantação da barragem, da
estação, do circuito hidráulico e da subestação. Estes estudos, além da cartografia e levantamentos realizados
pela FCUP, referidos nos elementos E.2 e E.3, incluíram prospecção geofísica, sondagens mecânicas com
recuperação de testemunhos, ensaios de absorção de água de tipo Lugeon e ensaios geomecânicos in situ e
laboratoriais, com vista à caracterização geotécnica do maciço rochoso da fundação das estruturas a construir.
Os elementos fornecidos neste estudo levaram à elaboração de um modelo geológico e geotécnico geral e
modelos para os locais das diferentes obras, permitindo concluir que o maciço rochoso apresenta
características geotécnicas adequadas à implantação de uma barragem de tipo gravidade em betão. É ainda
referido que a significativa heterogeneidade observada no maciço rochoso, particularmente na margem
esquerda, levou a considerar imprescindível a realização de tratamentos de consolidação generalizada e de
impermeabilização do maciço rochoso, através da injecção de caldas cimentícias.
Assim, considera-se que o estudo referente a este elemento foi efectuado de forma adequada.
6.

Elaborar uma cartografia de vulnerabilidade à poluição mais detalhada, recorrendo ao estudo
hidrogeológico de pormenor já realizado, e onde seja representada a vulnerabilidade à poluição de cada
unidade hidrogeológica contemplando a influência do factor “densidade de fissuração/fracturação”.

O RECAPE inclui, no Anexo E.6, de modo desenvolvido e consubstanciado num estudo hidrogeológico
contratualizado pelo proponente do projecto, os elementos respeitantes a esta questão.
A avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas é apresentada de forma adequada,
recorrendo-se às metodologias DRASTIC e GOD, sendo ainda o poder depurador do solo calculado pelo método
REHSE. A indicação do incremento da vulnerabilidade referente aos quartzitos armoricanos, resultante do
aumento do factor “densidade de fissuração/fracturação”, foi acrescida de modo qualitativo às variáveis
quantitativas que determinam o índice DRASTIC final, visto que este método, na sua fórmula original, não
contempla aquele factor.
Considera-se que este estudo foi efectuado de forma adequada e responde ao solicitado.
7.

Completar o modelo hidrogeológico apresentado no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), esclarecendo se
duas cristas do sinclinal estão, ou não, em ligação hidráulica, e se existe conexão hidráulica entre o local
de implantação da albufeira e a Unidade dos Quartzitos Maciços (Quartzito Armoricano). O programa de
sondagens deve ser adaptado para definição inequívoca do modelo hidrogeológico, incluindo o
conhecimento da piezometria e caracterização hidrodinâmica, a realizar em furos de sondagens
mecânicas. Com base nos resultados obtidos devem ser revistas as medidas de minimização.

O RECAPE inclui, no Anexo E.7, de modo desenvolvido e consubstanciado num estudo hidrogeológico
contratualizado pelo proponente do projecto, os elementos respeitantes a esta questão.
O estudo hidrogeológico conclui que ocorre um aquífero confinado nas unidades quartzíticas, com
apreciável continuidade lateral, instalado nas duas cristas e no núcleo do sinclinal, existindo continuidade
hidráulica entre as duas cristas quartzíticas. O estudo conclui também que não existe qualquer evidência de
ligação hidráulica entre o local de implantação da albufeira e a Unidade dos Quartzitos Maciço (Quartzito
Armoricano). Estes podem ser caracterizados como um aquífero local com alguma continuidade, mobilizando
caudais apreciáveis.
No entanto, salienta-se a ausência de esclarecimento da compatibilidade de «alguma termalidade (20,4
ºC)» da nascente do Olho de Água da Foz do Cobrão, face ao modelo hidrogeológico conceptualizado para a
área do circuito hidráulico, no qual se admite um «escoamento subterrâneo a pequena profundidade (até 50 ou
70 m) ao longo das zonas decompostas, alteradas e fracturadas da rocha». Neste contexto, à luz do gradiente
geotérmico médio (cerca de 3ºC/100m) e da temperatura do ar à superfície, questiona-se se a temperatura da
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água (20,4 ºC) não deverá implicar uma circulação subterrânea a profundidades superiores a 70 m ou, então,
ser condicionada por uma fonte de calor associada a fracturação de enraizamento mais profundo e de
desenvolvimento regional, e.g., a “falha da Sertã” de orientação WNW-ESSE, que intersecta os quartzitos
armoricanos, prolongando-se para Este, i.e., para o lado da área de enchimento da albufeira). De facto,
atendendo à termalidade da nascente do Olho de Água do Cobrão, afigura-se que o escoamento a
profundidades superiores às preconizadas no modelo apresentado seja bastante plausível. Ora, um
escoamento subterrâneo condicionado por fracturação profunda, deverá ser devidamente equacionado num
modelo hidrogeológico que dê corpo, ou não, a possíveis conexões hidráulicas através da falha acima
mencionada ou de outras que lhe sejam comunicantes, entre os quartzitos e as formações encaixantes (Grupo
das Beiras) que suportarão as águas da futura albufeira.
Pese embora o estudo em apreciação admita que, «à luz da cartografia geológica e do inventário
hidrogeológico realizado, não existe qualquer evidência de ligação hidráulica entre o local de implantação da
albufeira e a unidade dos quartzitos do maciço», tal conexão não deverá ser totalmente excluída, e, a
acontecer, após o enchimento da albufeira, durante a fase de exploração do AHA, a subsequente alteração que
possa ocorrer da qualidade natural e típica da água do aquífero suportado pelos quartzitos, não será mitigável.
Face a este cenário, não se afigura necessária a reformulação do estudo.
O RECAPE propõe as seguintes medidas de minimização complementares às que constam da DIA, vertidas
no PAA, com as quais se concorda:
a) Controlo dos níveis piezométricos na zona da nascente do Olho de Água através da construção de um
piezómetro com registo contínuo de leituras;
b) O furo piezómetro instalar na zona da Nascente Olho de Água ficará preparado para instalação de
uma bomba submersível que permitirá manter o abastecimento à povoação da Foz do Cobrão em
caso de afectação da Nascente do Olho de Água.
Uma terceira medida, que, em último recurso, compromete a EDPP a garantir o fornecimento de água à
Foz do Cobrão a partir do sistema das Águas do Centro, embora relevante para mitigar uma eventual escassez
de água e sem prejuízo do cumprimento das normas de qualidade da água para abastecimento público, pecará,
quase certamente, por não proporcionar o interessante e excelente quimismo, típico das águas de um aquífero
suportado por quartzitos.
Acresce ainda que, para minimizar a afectação dos consumos, está previsto que antes do início da obra
seja construído um furo profundo e um reservatório para evitar roturas no abastecimento à população de Foz
do Cobrão.
Desta forma, considera-se que este estudo responde ao solicitado.
8.

Proceder à avaliação rigorosa dos impactes expectáveis resultantes da construção do circuito hidráulico
sobre:
a) As captações de água subterrânea existentes nas zonas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e da construção da caverna,
para a instalação da central, e respectivas estruturas de apoio nas captações existentes nas zonas 2 e
3.
b) A Nascente do Olho de Água da Foz do Cobrão e sobre as 10 captações de água subterrânea para
abastecimento público, nomeadamente as captações que se localizam a jusante, no sentido do
escoamento subterrâneo, do local de construção.

O RECAPE inclui, de modo desenvolvido e consubstanciado num estudo hidrogeológico contratualizado
pelo proponente do projecto, os elementos respeitantes a esta questão, nomeadamente com a avaliação de
impactes nas zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quanto à probabilidade e significância.
Relativamente às captações mencionadas na alínea a), apenas se prevê que sejam afectadas de forma
significativa, mas apenas temporariamente durante a fase de construção, os pontos de água n.º 158 e n.º 164,
na zona 3/5, sendo a minimização de impactes apenas possível através da disponibilização de sistemas
alternativos de abastecimento.
No que se refere às captações para abastecimento público, mencionadas na alínea b), há a referir a Fonte
da Junta, ponto de água n.º 225, e a Nascente do Olho de Água, que abastece a povoação da Foz do Cobrão,
ponto de água n.º 88. Salienta-se que a captação da Fonte da Junta não está a ser utilizada.
A captação da Nascente do Olho de Água constitui a única captação com probabilidade de ser afectada
em termos de quantidade e qualidade, dado que se localiza a jusante, na zona de descarga do aquífero dos
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quartzitos que vai ser atravessado pelo circuito hidráulico. No entanto, estes impactes, apesar de negativos e
significativos, são temporários, limitando-se à fase de construção. Além das medidas de minimização propostas
na DIA, acrescentam-se as que foram consideradas na análise do Elemento 7. Acresce, ainda, que para
minimizar a afectação dos consumos, esta captação está já a ser monitorizada e prevê-se a construção, antes
do início da obra, de um furo profundo e de um reservatório para evitar roturas no abastecimento à população
de Foz do Cobrão.
Considera-se que a avaliação foi efectuada de forma adequada.
9.

Proceder ao levantamento e caracterização de todos os pontos de água (furos, poços, minas/galerias e
nascentes) na área de influência do projecto que contemple:
a) A localização desses pontos (coordenadas e representação cartográfica a escala adequada, e.g., escala
1:10 000);
b) Os caudais observados na época de estio e na época de chuvas;
c) Os parâmetros físico-químicos (condutividade eléctrica, pH, temperatura e nitratos) relativos às épocas
de estio e de chuvas, procedendo-se à avaliação de impactes. No caso de serem previsíveis impactes
negativos significativos deve-se proceder à reformulação do Programa de Monitorização, e apresentar
as respectivas medidas de minimização.

O RECAPE inclui, de modo desenvolvido e consubstanciado em estudos hidrogeológicos contratualizados
pelo proponente do projecto, os elementos respeitantes a esta questão, sendo apresentados, de modo
satisfatório, os dados de inventário hidrogeológico e de monitorização relativos a duas zonas distintas do AHA,
nomeadamente a zona da central e do circuito hidráulico e a zona da futura albufeira do Alvito.
Considera-se que os estudos apresentados respondem ao solicitado.
10. Proceder a uma avaliação pormenorizada das possíveis influências, resultantes da construção do circuito
hidráulico, nas direcções preferenciais de escoamento subterrâneo, uma vez que podem ser intersectadas
fracturas que podem desempenhar um papel fundamental na circulação subterrânea. Com base nos
resultados obtidos, a avaliação de impactes deve ser revista e apresentar as medidas de minimização e os
programas de monitorização considerados necessários.
Conforme já exposto na análise da resposta ao Elemento 8, o RECAPE inclui, de modo desenvolvido e
consubstanciado num estudo hidrogeológico contratualizado pelo proponente do projecto, os elementos
respeitantes a esta questão, tendo sido apresentadas medidas para a minimização da significância dos
potenciais impactes resultantes da construção do circuito hidráulico – análise do Elemento 7.
Considera-se que a avaliação de impactes efectuada no EIA se mantém válida.
11. Estudo complementar de caracterização do estado químico das massas de água subterrâneas, através da
apresentação dos critérios de selecção das substâncias químicas que foram analisadas, e a realização de
novas determinações de substâncias do estado químico, caso se justifique, tendo em conta a análise de
eventuais fontes destas substâncias para a massa de água subterrânea.
Foi apresentado um estudo, enquadrável no disposto na Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro,
e no Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de Outubro, relativo à avaliação do estado químico das águas
subterrâneas. Foram analisadas as substâncias que constam deste Decreto-Lei, com excepção das substâncias
activas dos pesticidas, dado que se considerou não existir actividade agrícola que justificasse sua determinação.
Os valores obtidos estão abaixo das normas estabelecidas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
Agosto, relativo a águas destinadas à produção de águas para consumo humano, para todos os parâmetros,
com excepção do tricloroetileno e do tetracloroetileno, cujas normas de qualidade não foram oficialmente
publicadas pelo INAG.
Considera-se que o estudo apresentado responde ao solicitado.
12. Revisão, a nível da situação de referência, da avaliação do estado das massas de água, tendo em conta:
a) Os “Critérios para a classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios e albufeiras”, cuja
versão final data de Setembro de 2009, ou uma versão mais recente do mesmo, utilizando as métricas
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e índices nele referidos, assim como os valores de referência para o tipo de rios “Transição Norte-Sul”,
incluídos neste documento para o cálculo dos EQR's (Ecological Quality Ratio).
b) Dados da campanha realizada pelo Instituto da Água (INAG) em 2004-2006 no âmbito dos trabalhos
preparatórios para a implementação da Directiva Quadro da Água (DQA).
c) Dados posteriores aos utilizados no EIA resultantes de campanhas entretanto realizadas,
nomeadamente no que se refere ao mês de Setembro.
Embora seja referido no RECAPE que a avaliação do estado das massas de água foi realizada de acordo
com os “Critérios para a classificação das do estado das massas de água – rios e albufeiras”, do INAG, Setembro
de 2009, verifica-se que existem alguns aspectos que não foram observados.
A caracterização da situação de referência foi realizada recorrendo à monitorização pelo INAG em 20042006 e à monitorização efectuada no ano 0 do AHA, que consta do Relatório de Monitorização apresentado no
Anexo E.10. Não está claro se foram também utilizados os dados de monitorização obtidos para a elaboração
do EIA.
Considera-se adequada a localização das 9 estações de amostragem, para a fase de pré-construção e
construção, contudo as mesmas deverão ser georreferenciadas, devendo ser utilizado o Sistema de referência
PT-TM06/ETRS89.
Em relação aos parâmetros físico-químicos de suporte, elementos gerais, os parâmetros amostrados
estão de acordo com o estabelecido. Porém, os parâmetros físico-químicos de suporte, poluentes específicos,
estes não foram determinados, nem foi apresentada qualquer justificação para a sua não avaliação.
Assim, considera-se que os poluentes específicos deverão ser monitorizados 4 por vezes por ano,
aquando da amostragem dos elementos físico-químico gerais, sendo seleccionados as substâncias tendo em
conta as potenciais indústrias emissoras destas substâncias.
Não é referido se as técnicas analíticas utilizadas para a análise dos parâmetros físico-químicos são os que
constam do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e legislação que lhe vier a suceder, o que deveria suceder.
Para a classificação do estado ecológico, devem ser apenas considerados os elementos de qualidade que
constam do documento “Critérios para a Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e albufeiras”, quer
no que diz respeito aos elementos de qualidade físico-químicos (EQBFQ): a classificação adoptado no estudo
considera também a “Classificação os cursos de água superficiais de acordo com as suas características de
qualidade para Usos Múltiplos”, e elementos de qualidade biológica (EQB): dado que na classificação final se
utiliza os macrófitos e peixes, elementos para os quais o INAG não definiu ainda índices.
Qualquer outra análise tem apenas carácter exploratório e apenas constitui um bom suporte para uma
análise dos resultados obtidos.
A figura 6.10 do Relatório Técnico do RECAPE, relativa à classificação da qualidade da água de acordo com
a amostragem de macroinvertebrados bentónicos realizada na bacia do Ocreza, está incorrecta, dado que na
legenda são apresentadas as fronteiras das classes de qualidade a que corresponde um cor, num total de
quatro, e não as classes de qualidade, que são cinco.
O diagrama que se considera adequado para a classificação do estado ecológico é o que está apresentado
na Tabela 2 da pág. 8 dos “Critérios para a Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e albufeiras”, cujo
título é “Relação entre os diferentes elementos de qualidade, elementos biológicos, hidromorfológicos e físicoquímicos, que interferem na classificação do Estado Ecológico de acordo com as definições normativas da do
anexo V, item 1.2 da DQA (CIS WFD 2003a, CIS WFD, 2003b)”.
Considerando o que atrás foi referido, considera-se que a avaliação do estado ecológico que consta da
figura 6.15 não está de acordo com os “Critérios para a Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e
albufeiras”, tal como solicitado na DIA, pelo que deve ser revista, tendo em conta o seguinte:
i.

Independentemente de qualquer análise exploratória considerando todos os EQB e todos os EQFQ, a
classificação do estado ecológico deve ser realizada de acordo com o sistema oficial para a avaliação
do estado ecológico definida pela Autoridade Nacional da Água, expresso no documento “Critérios
para a Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e albufeiras”, Setembro de 2009, elaborada
pelo INAG.

ii.

Os poluentes específicos deverão ser monitorizados 4 por vezes por ano, sendo seleccionados tendo
em conta as potenciais indústrias emissoras destas substâncias.
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iii.

Na classificação das massas de água deve ser considerada a Tabela 2 da pág. 8 “Critérios para a
Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e albufeiras”, Setembro de 2009, elaborada pelo
INAG.

iv.

Deve ser apresentada uma análise da variação temporal do estado ecológico considerando os dados
obtidos em 2004-2006 e 2010.

Nada é dito sobre o estado químico, situação que deve ser colmatada. Em relação às substâncias
mencionadas no Anexo I do Decreto-lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro, devem ser considerados os limites
de quantificação nele estabelecidos.
Considerando que, com a construção do AHA, a albufeira criada constitui uma massa de água fortemente
modificada, o RECAPE apresenta um conjunto de medidas a implementar para que seja atingido o bom
potencial ecológico desta nova massa de água. Concorda-se com o proposto, considerando ainda que o
Programa de Monitorização a implementar permitirá avaliar se essas medidas são suficientes para que seja
atingido o bom potencial ecológico, e caso não sejam permitirá identificar a necessidade de ajustar as medidas
já implementadas ou propor novas.
A revisão da resposta a este elemento deve ser apresentada e aprovada antes do licenciamento do
1
projecto .
13. Apresentação de um estudo, que tendo em conta a aplicação da Metodologia Incremental (IFIM –
Instream Flow Incremental Methodology), equacione se a mais-valia do ponto de vista de conservação dos
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e do potencial ecológico versus rentabilidade do aproveitamento, se
justifica definir um regime de caudais ecológicos que será apenas particularmente significativo nos 500 m
imediatamente a jusante da barragem, já que ao fim dos 500 m, aflui a ribeira do Alvito. Neste estudo
deve ser avaliada de forma detalhada a contribuição da ribeira do Alvito para os caudais do rio Ocreza ao
longo do ano hidrológico. Saliente-se, no entanto, que deve ser sempre garantido um caudal nos 500 m, o
qual poderá corresponder aos 5% do escoamento médio anual considerados no anteprojecto.
Uma vez que a ribeira do Alvito foi considerada de interesse para a produção hidroeléctrica com recursos
a pequenas centrais hidroeléctricas, o seu contributo para os caudais do rio Ocreza a jusante da barragem é
incerto, pelo que o regime de caudais ecológicos a garantir no rio Ocreza a jusante da barragem deve ser
inteiramente garantido pelo AHA. Esta análise deverá ser entregue e aprovada antes do licenciamento do
projecto.
Relativamente à aplicação da Metodologia Incremental (IFIM - Instream Flow Incremental Methodology),
os comentários são apresentados no âmbito da análise ao Elemento 14.
14. Para o cálculo do regime de caudais ecológicos, com base na Instream Flow Incremental Methodology
(United States Fish and Wildlife Service (IFIM), 1982), devem ser tidos em conta os seguintes aspectos:
a) Este procedimento deve favorecer as espécies autóctones de valor conservacionista mais elevado ou as
espécies migradoras.
b) A descarga de caudal ecológico deve ser efectuada através de um dispositivo próprio, independente e
regulável e com um medidor de caudal, para registo em tempo real.
c) A tomada de água para o caudal ecológico, deve apresentar diferentes alturas, e desejavelmente
acima da termoclina durante o período de estratificação térmica (Junho a Setembro), se esta se
formar, de modo a manter no curso de água uma qualidade de água e temperatura aceitáveis.
d) Deve libertar-se 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).
Genericamente, concorda-se com o procedimento adoptado para a determinação do regime de caudais
ecológicos através da Metodologia Incremental (IFIM).
Concorda-se com a selecção das espécies piscícolas a utilizar. No entanto, atendendo que, para a bacia
hidrográfica em causa, não existem curvas de preferência de habitat para as espécies piscícolas de interesse
1

Considera-se que o licenciamento do projecto corresponde à celebração do Contrato de Concessão.
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para a aplicação do IFIM, houve que produzi-las no âmbito deste estudo. Assim, atendendo que, para a
elaboração do RECAPE, apenas se dispôs da informação obtida na campanha realizada para esse efeito em
Agosto/Setembro, apenas se conhecem as necessidades das espécies piscícolas durante o Verão. Desta forma,
é referido no RECAPE que será apresentado em Julho o Relatório Final relativo à definição dos caudais
ecológicos, que inclua a totalidade dos dados de campo.
Sobre as outras opções consideradas na aplicação da Metodologia Incremental, considera-se que o
Modelo HEC-RAS não é o modelo adequado para a caracterização do micro-habitat e para a estimativa das
áreas totais de habitat disponíveis para cada espécie/fase do ciclo de vida em função do caudal, devendo ser
utilizados modelos especificamente desenvolvidos para o efeito como sejam o Modelo River 2D
(http://www.river2d.ualberta.ca/).
Relativamente à periodicidade das campanhas de amostragem, e para a elaboração das curvas de
preferência de habitat, deveria ter sido considerada uma segunda campanha a realizar no período de
Novembro a Março, para além da realizada no período de estiagem (Agosto/Setembro 2010) e da que está
prevista realizar na Primavera de 2011, no sentido de abranger todas as fases do ciclo de vida das espécies
piscícolas.
Em relação ao troço de rio seleccionado e identificado como Segmento 2 (Desenho 2 - Anexo E.11.1),
considera-se que o mesmo não é representativo dos habitats que se pretendem modelar, pois encontra-se
sobre a influência do regolfo da albufeira da barragem da Pracana, ou seja, numa massa de água fortemente
modificada. Assim, deveria ter sido seleccionado um troço de rio em condições mais naturais, e representativo
dos habitats que se pretendem modelar.
As curvas de preferência de habitat, nas Figuras 6.23 e 6.24, do Relatório Técnico do RECAPE, a escala
gráfica relativa ao eixo das ordenadas está incorrecta uma vez que esta deve variar entre 1 e 0. O índice
representado graficamente é obtido pelo quociente entre as ordenadas da curva de preferência de habitat e a
ordenada máxima dessa curva.
O RECAPE não faz referência ao valor e ao programa para a descarga do caudal de cheia, com período de
retorno de 2 anos, com o objectivo de limpeza e manutenção da morfologia do leito no troço de jusante da
barragem, nem faz referência ao dispositivo que deverá assegurar a libertação deste caudal. A sua definição
deve ter em conta a resposta dada para o Elemento 16.
O regime de caudais ecológico deverá ser reavaliado quanto à sua eficácia num processo sequencial e
adaptativo no âmbito da monitorização da qualidade ecológica do troço de jusante e, por este motivo, o
dispositivo de descarga deverá apresentar alguma folga, em termos de capacidade de vazão, para permitir a
libertação de caudais superiores que, eventualmente, possam vir a ser estimados na fase de monitorização.
Quanto ao dispositivo de descarga do caudal ecológico, é constituído por uma conduta com diâmetro de
70 cm, inserida no corpo da barragem, dispondo de duas entradas de água desniveladas e de dois órgãos de
descarga para atmosfera, a jusante da bacia de dissipação do descarregador de cheias, que permite lançar para
jusante de forma contínua caudais reguláveis entre 200 l/s e 2500 l/s.
A tomada de água superior encontra-se instalada à cota 215,00, servindo para as condições de
funcionamento mais frequentes. A tomada de água de cota inferior encontra-se instalada à cota 209,00. Estas
cotas foram definidas considerando a profundidade da termoclina, calculada com base no "fetch" de um lago.
Sobre este aspecto há a referir que as termoclinas de Verão em albufeiras portuguesas se estendem por
vários metros e se poderão iniciar precisamente a uma profundidade de 6-7 m (valor apresentado no RECAPE
para a profundidade média da termoclina do Alvito) dependendo da albufeira em causa. A profundidade de
limite para o epilimnion (início da termoclina) calculada por Ragotzkie (1978), citado no RECAPE, baseia-se na
relação empírica entre esta profundidade e o "fetch" máximo, obtida a partir de dados de lagos do Winsconsin
e Canadá central. Recomenda-se, pois, algum cuidado na aplicação da regressão do autor para as albufeiras
portuguesas. As observações efectuadas em várias regiões da zona temperada do hemisfério norte permitiram
concluir que um lado estratifica tanto em função tanto da sua profundidade máxima como da sua área
2
superficial (Gorham & Boyce 1989) . Os lagos de barragem (i.e. albufeiras) em Portugal são monomíticos
quentes, o que significa que só se observa uma estratificação térmica durante o período de verão e em
albufeiras com profundidade suficiente que permite que a profundidade de mistura por efeito do vento
(dependendo do "fetch") seja limitada pela estratificação.
2

Gorham E, Boyce FM (1989) Influence of Lake Surface Area and Depth Upon Thermal Stratification and the Depth of the Summer
Thermocline. Journal of Great Lakes Research, 15 (2): 233-245. doi:10.1016/S0380-1330(89)71479-9.
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Assim, deve ser realizada uma regressão entre profundidade de início da termoclina e "fetch" para as
albufeiras da Bacia do Tejo, a partir da qual se poderá obter a profundidade de início da termoclina para a
futura Albufeira do Alvito.
Em relação à libertação de um caudal ecológico durante a fase de obra e enchimento da barragem,
através de um dispositivo hidráulico apropriado até que seja atingida a cota da tomada de água definitiva para
o caudal ecológico, o RECAPE é omisso. Assim, considera-se que antes da fase de licenciamento deverá ser
apresentado o regime de caudais ecológico para a fase de obra e enchimento e o respectivo dispositivo para a
sua libertação.
Assim, face ao exposto considera-se que os elementos em falta devem ser entregues e aprovados antes
do licenciamento do projecto.
15. Projectar um dispositivo de transposição para a ictiofauna, tendo em conta os objectivos pretendidos, bem
como os respectivos custos/benefícios. Caso, no desenvolvimento da sua concepção e avaliação, se
verifique a sua ineficácia, devem ser apresentadas medidas alternativas, tais como a captura de
reprodutores e sua deslocação para montante. Nestas condições deve ser apresentado um programa de
monitorização adequado.
Considera-se que a informação apresentada no RECAPE é sumária. Refere a perda de habitats pelas
diferentes espécies e quais as mais afectadas. Em relação à enguia e à lampreia, refere que a área utilizável por
estas espécies já estava comprometida pela barragem da Pracana no rio Ocreza, e pelas barragens de Belver e
Fratel no rio Tejo, que constituem barreiras à sua progressão e remete a análise deste aspecto para o elemento
25.
No Elemento 25 é referido que «as soluções de construção de ascensores para peixes e translocações
anuais de peixes para montante bastante onerosas e muito provavelmente ineficazes», porém não apresenta
qualquer informação que permita justificar este tipo de afirmação. Considera-se que a não apresentação de
uma solução de passagem para a ictiofauna deverá ser objecto de uma fundamentação técnico-científica, que
suporte as alternativas apresentadas e não referir só os aspectos financeiros.
No Elemento 26 é feita referência ao dispositivo da transposição existente na barragem de Belver (eclusa
Borland) e são apresentados os principais problemas de concepção que limitam ou não permitem a passagem
de peixes para montante. Tendo em conta a minimização da fragmentação do território, considera-se que, em
relação a este dispositivo, deverão ser avaliadas as acções que possam ser implementadas para potenciar a
passagem da ictiofauna.
Em alternativa à implementação de um dispositivo para a transposição da ictiofauna, é proposto a criação
de duas zonas de protecção para a ictiofauna autóctone (ribeira do Alvito e ribeira da Pracana), no âmbito da
requalificação do rio Ocreza. Relativamente à proposta apresentada, considera-se que a mesma permite a
requalificação do rio Ocreza no troço fortemente modificado e em dois dos seus afluentes, pelo que deverá ser
implementada.
Face ao exposto, considera-se que este aspecto carece de uma justificação técnico-científica devidamente
fundamentada, que suporte o abandono ou implementação de uma passagem para a ictiofauna, a qual deverá
ser perspectivada de forma integrada incluindo os diferentes obstáculos (barragem de Belver e de Pracana), a
qual deverá ser apresentada e aprovada antes do licenciamento do projecto.
16. Desenvolvimento de estudos ou modelos quantitativos, que permitam avaliar as alterações do transporte
sedimentar, sobretudo em termos de retenção de sedimentos na albufeira, e equacionar as medidas de
minimização que contribuam para mitigar o efeito de assoreamento e/ou de erosão, nomeadamente no
troço fortemente modificado.
O proponente promoveu um estudo complementar de sedimentologia, quantitativo, para, com base na
quantificação do assoreamento actual da albufeira de Pracana, estimar o volume anual de sedimentos
afluentes à futura albufeira do Alvito. Para tal, é comparado o levantamento topográfico de Setembro de 2010,
realizado no âmbito da construção do AHA, com um levantamento topográfico anterior à construção da
barragem. A metodologia adoptada no desenvolvimento do estudo é considerada adequada.
Os resultados deste estudo fazem prever reduzida afluência e deposição de sedimentos na albufeira do
Alvito, apontando para valores baixos do volume de retenção sedimentos. Este estudo confirma o que consta
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do Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, ou seja, que a erosão e o transporte sólido na bacia hidrográfica do
Ocreza é de reduzida magnitude.
Apesar disto, o RECAPE apresenta uma medida de minimização adicional para permitir a passagem de
sedimentos em suspensão para jusante da barragem:
•

3

Em situações de cheia, cujo caudal exceda 170 m /s (valor que é igualado ou excedido, em média, 2
dias por ano) deverá proceder-se à abertura parcial da descarga de fundo, permitindo a passagem
deste caudal pela mesma, de forma a contribuir para a passagem de sedimentos para jusante.

Considera-se que a informação apresentada dá cumprimento ao solicitado na DIA e que a medida
proposta é adequada e deverá ser implementada, pelo que deve constar no plano de acompanhamento
ambiental.
17. Proceder ao levantamento batimétrico da albufeira de Pracana, antes do início da construção de Alvito e
ao levantamento da futura albufeira do Alvito, antes do seu enchimento.
Foram apresentados os elementos solicitados.
18. Proceder ao desenvolvimento de um modelo da qualidade da água do sistema albufeira do Alvito/Pracana
que permita avaliar a eventual eutrofização destas massas de água. Devem ser apresentadas as
simulações para a situação após enchimento e para um ano depois.
É necessário privilegiar todos os processos que potenciem a diminuição das cargas poluentes decorrentes
das fontes de poluição existentes na bacia hidrográfica. Esta situação deve ser equacionada em sede de
Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), para o qual o RECAPE deve contribuir fornecendo uma
caracterização actualizada das pressões existentes, especialmente de fontes tópicas, e dos níveis de
tratamento das unidades agro-alimentares e agro-pecuárias.
Posteriormente à emissão da DIA, a CA esclareceu que, em relação ao Elemento 18, a apresentar em
RECAPE, se deveria «proceder à actualização da informação já apresentada no EIA, diferenciando as diferentes
fontes e níveis de tratamento. As diferentes pressões identificadas deverão ser georreferenciadas. A
caracterização das pressões deverá ser efectuada recorrendo ao levantamento das fontes poluidoras com base
na informação disponível: no INSAAR, Registo de Emissões e Transferência de Poluentes, Licenças Ambientais
(PRTR, 2010), Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (informação que pode ser solicitada à ARH do Tejo). Em
relação aos dados do INSAAR pode também ser contactada o INAG. Complementarmente deverá proceder-se
ao levantamento de outras pressões ao nível da bacia hidrográfica, onde se insere o Projecto, nomeadamente;
áreas regadas e tipos de culturas (fertilizantes e fitofármacos), pecuária extensiva, abeberamento de gado,
queijarias», tendo a CA acordado que os resultados da modelação apenas seriam apresentados 6 semanas após
a entrega do RECAPE. Contudo, estes resultados não foram disponibilizados durante a avaliação da CA.
O modelo de qualidade da água seleccionado foi o Modelo CE-QUAL-W2, versão 3.6, disponibilizada pelo
Water Quality Research Group de Portland State (EUA) (http://ce.pdx.edu/w2), que permite analisar as
concentrações de fósforo total, clorofila a e oxigénio dissolvido.
Observa-se que no texto do Relatório Técnico do RECAPE (pág. 165) está em falta a fórmula para o cálculo
do Ponto de Orvalho.
Chama-se a atenção para o facto de que, sendo dito que os dados utilizados no modelo são os que
resultam da monitorização dos cursos de água no âmbito da DQA e os dados do SNRIH (rios), estas
monitorizações não incluem a clorofila a, que constitui um parâmetro a incluir no Modelo, de acordo com o
que consta na Tabela 6.58 relativa aos parâmetros da qualidade da água (pág. 165 do Relatório Técnico do
RECAPE).
Relativamente à caracterização das fontes de poluição que é apresentada, esta constitui uma compilação
da informação que consta do Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (2001), Plano Nacional da Água (2002),
INSAAR (2008), PTDR (2010), ENEAPAI (MAOTDR e MADRR, 2007) e de informação fornecida pela ARH Tejo,
não sendo apresentada nova informação tal como estava preconizado na DIA: «(...) ser equacionada em sede
do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRHT), para o qual o RECAPE deve contribuir fornecendo
uma caracterização detalhada das pressões existentes, especialmente de fontes tópicas, e dos níveis de
tratamento das unidades agro-alimentares e agro-pecuárias».
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Cumpre informar que, no âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica e à data em que a ARH do
Tejo forneceu a informação à Atkins sobre as pressões na bacia hidrográfica do Ocreza, as fontes de informação
sugeridas pelo INAG, a saber: o Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (2001), o Plano Nacional da Água (2002), o
INSAAR (2008), o PTDR (2010), o ENEAPAI (MAOTDR e MADRR, 2007), assim como a generalidade dos Títulos
de Utilização dos Recursos Hídricos tinham já sido considerados.
Refira-se, no entanto, que no RECAPE são referidos os esforços realizados no sentido de completar a
informação já inventariada, sendo referido que se aguarda a entrega da informação solicitada às instituições
contactadas.
Assim, face ao exposto, a informação referida deverá ser apresentada e aprovada antes do licenciamento
do projecto.
19. Apresentar um plano de intervenção do troço de rio fortemente modificado a jusante da barragem que
potencie e reabilite os habitats e as comunidades de leitos de cheia e a conectividade ecológica deste
troço, e que complemente as medidas que já foram apresentadas no EIA, e que contribua para que seja
atingido e mantido o bom estado ecológico destas massas de água.
A definição do troço do rio Ocreza considerado como fortemente modificado deve ser revisto atendendo
ao que foi referido neste parecer para o Elemento 13, ou seja, que o regime de caudais ecológicos a manter no
rio Ocreza a jusante da Barragem do AHA deverá ser integralmente garantido a partir de descargas efectuadas
pelo AHA, dado que a ribeira do Alvito constitui um dos cursos de água considerados para instalação de
pequenos aproveitamentos hidroeléctricos. Assim, este troço corresponderá à totalidade do troço do rio
Ocreza entre a barragem do AHA e a albufeira de Pracana.
A reavaliação do troço fortemente modificado deve ser revista antes da reformulação do Plano de
Monitorização do Estado das Massas de Água de Superfície.
O plano de intervenção para o troço de rio fortemente modificado encontra-se desenvolvido no âmbito
das medidas de compensação n.º 1 (Promoção do continuum fluvial) e n.º 2 (Potenciação/Promoção dos
habitats ribeirinhos), desenvolvidas no Volume 4 – Plano de Compensação Ambiental.
A análise do Plano de Compensação Ambiental é apresentada no Elemento 28.
A implementação do Programa de Compensação Ambiental do AHA será monitorizada no âmbito do
Plano de Monitorização do Estado das Massas de Água de Superfície, no sentido de avaliar a necessidade de
proceder a ajustamentos e alterações, de modo a aumentar a sua eficácia.
A revisão deste elemento deverá ser apresentada e aprovada antes do licenciamento do projecto.
20. Identificar as condições excepcionais em que funcionará a segunda tomada de água a 36 m do NPA.
As condições em que funciona a segunda tomada de água são referidas de forma adequada,
considerando-se que este aspecto se encontra cumprido.
21. Caracterização do estado da albufeira de Pracana, recorrendo, para a amostragem do fitoplâncton, ao
Manual elaborado pelo INAG para esta matéria (www.inag.pt).
Embora tenha sido solicitada a caracterização do estado da albufeira de Pracana, apenas foi caracterizado
o potencial ecológico desta albufeira, não tendo sido feita qualquer referência ao estado químico.
Para a avaliação do potencial ecológico apenas foi considerado o elemento biológico de qualidade
fitoplâncton, não tendo sido considerados os elementos de qualidade físico-químicos. Ou seja, a avaliação do
potencial ecológico não foi realizada de acordo com os “Critérios para a Classificação das Massas de Água
Superficiais, rios e albufeiras”, de Setembro de 2009, definidos pelo INAG.
Assim face ao exposto, considera-se que o Elemento 21 não foi entregue na íntegra, pelo que a resposta
deve ser revista no sentido de ser apresentada a avaliação do estado da albufeira de Pracana, estado químico e
potencial ecológico, sendo que a avaliação do estado deve estar de acordo com os “Critérios para a
Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e albufeiras”, de Setembro de 2009, elaborado pelo INAG.
A revisão deste elemento deverá ser apresentada e aprovada antes do licenciamento do projecto.
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22. Identificar áreas de maior importância faunística fora da área de influência directa da empreitada, como
zonas arborizadas, afloramentos rochosos e linhas de água, sinalizando-as de forma a alertar para a
proibição da sua degradação. Estas áreas podem constituir locais de abrigo, reprodução e alimentação da
fauna local, devendo por isso ser salvaguardadas.
Considera-se que as áreas foram correctamente identificadas e definidas. Contudo, os buffers centrados
em locais de nidificação de espécies com estatuto de conservação (Criticamente em Perigo, Em Perigo ou
Vulnerável) devem ter um raio de 1 km. Não obstante a cartografia evidenciar este raio, não corresponde à
informação do texto, nem à informação da legenda da Carta, pelo que será necessário corrigir esta informação
na respectiva cartografia.
Com vista a contribuir para a salvaguarda das áreas identificadas, as mesmas devem ser sinalizadas, como
referido no texto, devendo esta acção ser complementada através da divulgação desta informação junto das
equipas de trabalho. A cartografia, após correcção, deverá ser integrada nas cartas de condicionantes para a
fase de construção.
Tendo como base a informação adicional recolhida no âmbito dos estudos complementares solicitados,
entende-se que, pelo menos a área com presença provável de uma colónia de rato de Cabrera Microtus
cabrerae, acrescida de um buffer de protecção de 500 m, deva ser acrescentada à cartografia existente. Notese que futuras áreas que venham a ser identificadas no local da pretensão (como novos abrigos de morcegos)
devem resultar na actualização imediata da cartografia correspondente, na sua sinalização no terreno e na sua
divulgação pelas equipas de trabalho.
A sinalização a utilizar deve ser facilmente visível e identificável, devendo a mesma ser retirada após a
conclusão dos trabalhos e encaminhada para destino final adequado.
23. Sendo o cumba Barbus comizo (espécie identificada na zona) uma das espécies insuficientemente
acauteladas pela Rede Natura 2000 (Decisão da Comissão de 19 de Julho de 2006) e considerando que o
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito se enquadra no Programa Nacional de Barragens de Elevado
Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), deve-se apresentar um estudo de distribuição da espécie a nível da
bacia hidrográfica do rio Tejo para definir as áreas mais importantes em termos de conservação que
possam vir a ser incluídas na Rede Natura 2000. Nesta zona verificou-se, também, a possível ocorrência de
outras espécies com estatuto de conservação, seja através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril,
republicado através do Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, seja através do Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal, destacando entre as espécies listadas, Chondrostoma lusitanicum. Assim, este
estudo deve englobar, por um lado, uma abordagem mais abrangente sobre o cumba Barbus comizo que
incidirá sobre a totalidade da bacia do rio Tejo e, por outro, todas as espécies autóctones da bacia do rio
Ocreza. Deve o mesmo integrar os dados do estudo complementar sobre a ictiofauna. Este estudo terá
como objectivos:
a) Caracterizar, espacial e temporalmente, as populações existentes em termos de composição,
abundância e estrutura etária.
b) Caracterizar e analisar a variabilidade genética das populações de peixes autóctones.
c) Identificar as zonas mais importantes para a conservação das espécies autóctones na bacia do rio
Ocreza.
d) Identificar as zonas mais importantes para a conservação de cumba Barbus comizo na bacia do rio
Tejo.
e) Avaliar a necessidade e viabilidade de instalação de dispositivos de transposição para peixes para os
afluentes do rio Ocreza.
f) Tendo em atenção a elevada fragmentação da distribuição de cumba Barbus comizo, da sua escassez e
da fragmentação da área de habitat utilizável, apresentar para a bacia do rio Tejo medidas de
compensação e de minimização específicas para esta espécie a validar pelo Instituto de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade (ICNB). Deve este levantamento ser particularmente exaustivo na subbacia do rio Ocreza, para que eventuais indivíduos que sejam detectados na área de influência do
futuro Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito (área a inundar acrescida de 0,5 km a partir do NPA
221, bem como o troço entre o paredão da futura barragem e a albufeira da Pracana) possam ser
transferidos para as zonas identificadas como as mais importantes para a conservação de ictiofauna
nesta sub-bacia. Devem ser, igualmente, definidas medidas de minimização e de compensação que
reduzam a fragmentação das subpopulações das espécies, nomeadamente mecanismos de
transposição nas barreiras identificadas.
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A informação solicitada encontra-se no ponto 6.24. do Relatório Técnico do RECAPE (Elemento E.23 –
Estudo do cumba Barbus comizo) e no Volume 4 – Plano de Compensação Ambiental.
Tendo em consideração a identificação das zonas mais importantes para a conservação das espécies
autóctones na bacia do rio Ocreza, salienta-se que os troços de cursos de água mais importantes para a
conservação das espécies piscícolas autóctones na bacia do rio Ocreza são:
- Ribeira de Pracana, próximo da área de influência da albufeira de Pracana;
- Ribeira do Alvito;
- Rio Ocreza, na área de influência da albufeira, a cerca de 3 km a montante do futuro local da barragem;
- Rio Ocreza, a jusante da futura barragem, desde esta até à área de influência da albufeira de Pracana;
- Rio Ocreza, troços imediatamente a jusante e a montante da ribeira do Alvito;
- Ribeira de Vale Ferradas;
- Rio Tripeiro (próximo de Barbaído).
Da análise da informação apresentada, devem ser tidos em atenção os seguintes aspectos:
•

Medidas de minimização e de compensação para cumba Barbus comizo (ponto 6.24.2.5.2.)
-

Relativamente ao ponto I – Assegurar o continuum fluvial dos cursos de água com dispositivos de
transposição adequados, considera-se que as soluções apresentadas (alíneas a) a g)) devem ajustar-se
às barreiras transversais existentes, bem como às características das linhas de água onde se
pretendem instalar.

-

Relativamente ao ponto III – Campanhas de sensibilização ambiental, deveriam ser acrescentadas
duas outras temáticas às três temáticas definidas no RECAPE, com a devida reformulação no Plano de
Compensação Ambiental:
a)

Caracterização do ecossistema ribeirinho da bacia do rio Ocreza com indicação clara das espécies
autóctones e exóticas actualmente presentes;

b) Necessidade de alertar as autoridades competentes para a ocorrência de novas espécies exóticas
na bacia do rio Ocreza.
Desta forma, os pescadores desportivos e profissionais, bem como o público em geral, actuais e
futuros usufrutuários do ecossistema ribeirinho da bacia do rio Ocreza, poderão contribuir para a
detecção de espécies exóticas que anteriormente não existiam. Alertadas as autoridades
competentes, poderão estas proceder à confirmação da informação transmitida, avaliar a situação em
causa (determinado: a) a rapidez da invasão e b) o impacte nas populações, espécies, comunidades e
ecossistemas nativos, isto é, a perigosidade) e implementar as medidas consideradas necessárias e
adequadas à mesma. A detecção precoce e tratamento imediato minimizarão o esforço e custos
necessários para manter o tamanho da(s) população(ões) a níveis aceitáveis, podendo-se, em algumas
situações, conseguir erradicar a nova introdução (o que seria o ideal).
-

Relativamente ao ponto IV – Campanhas de controlo de espécies exóticas, não deveria ser autorizada
qualquer translocação de espécies exóticas capturadas para albufeiras de barragem intensamente
utilizadas para pesca desportiva e profissional uma vez que, do ponto de vista de educação ambiental,
transmitirá precisamente a mensagem contrária à que se pretenderá difundir através das Campanhas
de sensibilização ambiental. Uma coisa é permitir a manutenção de espécies exóticas em albufeiras de
barragem intensamente utilizadas para pesca desportiva e profissional, outra é proceder ao reforço
dos efectivos destas espécies através da translocação de indivíduos. Do ponto de vista ecológico, esta
acção contribuirá para acentuar a artificialização destas albufeiras com consequentes impactes a nível
ambiental.

O Plano de Gestão Ambiental e o Plano de Compensação Ambiental deverão ser reformulados de forma a
englobar e corrigir as questões salientadas. Deverão ser apresentados, para aprovação, previamente início da
obra.
24. Apresentar um plano de contenção, controlo e, se possível, de erradicação de espécies aquícolas invasoras
para o sector da bacia do rio Ocreza afectado pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito e pelo
Aproveitamento Hidroeléctrico da Pracana: amêijoa-asiática Corbicula fluminea, alburno Alburnus
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alburnus, gambúsia Gambusia holbrooki, perca-sol Lepomis gibbosus, achigã Micropterus salmoides e
lagostim-vermelho-do-Luisiana Procambarus clarkii.
A informação solicitada encontra-se no Relatório Técnico do RECAPE e no Plano de Compensação
Ambiental (Volume 4).
Relativamente às acções de formação e sensibilização ambiental que se pretendem desenvolver deverão
ser, igualmente, abordadas as seguintes temáticas: a) caracterização do ecossistema ribeirinho da bacia do rio
Ocreza com indicação clara das espécies autóctones e exóticas actualmente presentes; b) necessidade de
alertar as autoridades competentes para a ocorrência de novas espécies exóticas na bacia do rio Ocreza.
Como se pretende promover o envolvimento do público no processo de detecção e fiscalização, será
necessário definir o procedimento a adoptar caso se detectem novas introduções na bacia do rio Ocreza (como,
por exemplo, a recolha e transporte de indivíduos, a localização dos indivíduos recolhidos e outros locais de
ocorrência, a(s) autoridade(s) a contactar).
Considera-se que seria também importante monitorizar as espécies aquícolas invasoras alvo em locais
onde se faz o controlo no sentido de melhor avaliar a eficácia do tratamento (como, por exemplo, acompanhar
o tamanho da população das espécies alvo de controlo, detectar eventuais efeitos secundários resultantes do
processo de controlo, etc.).
Assim, o Plano de Contenção e Controlo de Espécies Aquáticas Invasoras, enquadrado na Medida 4
(Controlo de espécies aquícolas invasoras) do Plano de Compensação Ambiental, deve ser alterado de forma a
incluir as recomendações apresentadas, previamente ao início da obra.
25. Em articulação com o estudo complementar sobre a ictiofauna e o estudo pormenorizado das espécies
autóctones, apresentar um plano de requalificação para o rio Ocreza com vista, por um lado, à
renaturalização das secções de linhas de água de carácter lótico e, por outro, à promoção do continuum
fluvial deste rio. Neste sentido, devem ser promovidas as medidas de compensação propostas na presente
DIA.
O Plano de Requalificação do rio Ocreza tem como objectivos compensar os impactes do AHA nas
comunidades autóctones de ictiofauna, assentando na definição de Zonas de Protecção da Ictiofauna
Autóctone (ZPIA). O RECAPE propõe a criação de duas ZPIA:
•

ZPIA1 – compreendida entre a zona a montante da albufeira da barragem de Pracana e o ponto mais
a montante possível da ribeira do Alvito (troço Pracana – foz do Alvito – nascente do Alvito), num
total de 20 km;

•

ZPIA2 – ribeira de Pracana, da nascente até ao início da albufeira da barragem de Pracana, num total
de cerca de 43,5 km.

Nestas duas zonas estão previstas acções que:
1) promovam o continuum fluvial, através de intervenções nos obstáculos à livre circulação das espécies
piscícola;
2) requalificação do habitat ribeirinho, através da reabilitação da galeria ribeirinha nos troços em que
esta se apresenta descontinuada, manutenção/criação de habitats de desova e refúgio;
3) controlo de espécies aquáticas exóticas.
Não obstante se reconhecerem os fundamentos para a localização destas ZPIA, face à identificação de
outras zonas importantes para a conservação das espécies autóctones na bacia do rio Ocreza, no âmbito da
resposta ao Elemento 23, deverá ser equacionada a viabilidade de definir outras ZPIA, nomeadamente na
ribeira de Vale Ferradas e no rio Tripeiro.
Sobre a ZPIA1, há a referir que o cumprimento dos seus objectivos poderá vir a ser parcialmente
comprometido pelo facto deste curso de água ter sido considerado de interesse para a produção hidroeléctrica
com recursos a pequenas centrais hidroeléctricas, pelo que o Plano de Requalificação do Ocreza deve ser
revisto tendo em conta este facto.
Relativamente ao objectivo 1 – promoção do continuum fluvial – prevêem-se acções como a destruição de
barreiras transversais que já não tenham utilidade, a instalação de uma escada de peixes no açude da Foz do
Cobrão, ou uma passagem de peixes naturalizada junto a uma das margens, e a renaturalização de pequenos
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açudes. A concretização deste objectivo encontra-se sistematizada na Medida 1 do Plano de Compensação
Ambiental.
No que respeita ao objectivo 2 – requalificação do habitat ribeirinho – pretende-se dar prioridade à
criação/manutenção/renaturalização de habitats preferenciais de desova, habitats de refúgio para os juvenis e
habitats com disponibilidade hídrica, em conjunto com a reabilitação da galeria ripícola. A concretização deste
objectivo encontra-se sistematizada na Medida 2 do Plano de Compensação Ambiental.
Quanto ao objectivo 3 – controlo de espécies aquáticas exóticas – é apresentado um Plano para o
Controlo de Espécies Aquática Invasoras, cuja operacionalização se encontra sistematizada na Medida 4 do
Plano de Compensação Ambiental.
A apreciação das medidas é apresentada no âmbito da análise do Elemento 28.
26. Apresentar um estudo que identifique quais as espécies presentes e que devem ser objecto de medidas
para que seja assegurada a protecção do seu pool genético. Deve ser analisada a fragmentação das
comunidades ao longo da Bacia do Tejo (este efeito cumulativo não foi considerado no EIA) e previstos
estudos que permitam conhecer a eficácia dos dispositivos existentes e/ou medidas para melhoria da
conectividade global, em particular na barragem de Pracana. Deve, também, ser avaliada a possibilidade
de recolha de indivíduos das espécies de ictiofauna local para conservação ex situ num fluviário.
No âmbito deste estudo, foi analisada a fragmentação das comunidades na bacia do Tejo, tendo em
consideração as barragens existentes, foram identificadas as espécies-alvo a monitorizar, a eficácia dos
dispositivos de transposição existentes na barragem de Belver e foi avaliada a necessidade de implementação
de programas de reprodução ex situ.
O estudo conclui não ser prudente nem favorável em termos da relação custo-benefício avançar de
imediato com a criação de um fluviário, conclusão com a qual se concorda.
27. Apresentar um Programa de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) para a área de influência da
obra.
O RECAPE inclui um Programa de Integração e Recuperação Paisagística – Volume 6, a desenvolver
futuramente pelo empreiteiro, sob forma de projecto de execução, aquando da elaboração do Projecto de
Integração e Recuperação Paisagística do AHA. Desta forma, este programa apresenta um conjunto de
indicações e orientações a seguir no projecto de paisagismo das intervenções previstas – restabelecimentos e
acessos rodoviários, áreas temporariamente afectadas, estruturas associadas ao funcionamento do AHA e
praias fluviais.
Destaca-se que o Projecto de Integração e Recuperação Paisagística deverá ser desenvolvido em
articulação com outros factores ambientais, em particular com a Ecologia, nomeadamente na «requalificação
dos rios e ribeiras atravessados e das respectivas galerias ripícolas», tal como previsto na DIA, assim como na
definição de locais para a instalação de uma praia fluvial.
Relativamente aos restabelecimentos e acessos rodoviários, salienta-se a necessidade de identificação das
ocorrências de projecto (taludes) que, pelas suas características, dimensões, localização e exposição visual,
requeiram um tratamento mais cuidado no que diz respeito ao reforço de soluções e/ou da vegetação, nos
restabelecimentos e restantes novos acessos viários a criar, em particular no desvio da Foz do Cobrão, acesso à
barragem pela margem direita e na ligação entre Foz do Cobrão e Chão das Servas, em virtude da sua
localização e por serem os primeiros locais a ser intervencionados.
Relativamente à escombreira, propõe-se que seja feita uma avaliação da viabilidade de se proceder,
desde o início, à deposição e à modelação da escombreira de jusante, com o objectivo de que a modelação
final possa manter, tanto quanto possível, a continuidade da morfologia do terreno. Sugere-se que se avalie a
possibilidade de armação das suas vertentes em socalcos, sem comprometer a estabilidade, dado ser um
padrão recorrente na paisagem e, cumulativamente, potenciar a instalação da vegetação. Sugere-se,
igualmente, que seja avaliada a possibilidade de se proceder ao tratamento vegetal dos primeiros taludes,
concomitantemente com o depósito de materiais nos sucessivos níveis superiores.
No que respeita às acções para o PIRP, comuns a todas as intervenções, destacam-se a necessidade de
salvaguardar os seguintes aspectos:
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a) Caso se revele que a terra vegetal proveniente da decapagem é insuficiente para a recuperação
paisagística, sugere-se que sejam ponderadas as seguintes indicações:
-

A aplicação da terra vegetal proveniente da decapagem deve privilegiar os locais mais sensíveis e
interiores;

-

Deve ser avaliada a possibilidade de se aplicar apenas a terra vegetal proveniente da decapagem
nas áreas perturbadas, mais interiores e em áreas menos sujeitas a erosão, observando se se
regista a regeneração natural. Em caso de insucesso, através de monitorização, se proceda então
à aplicação de sementeiras/plantações;

-

A ser aplicada apenas uma espessura de 0,15 m de terra vegetal, deverá assegurar-se uma prévia
descompactação e mobilização do solo;

-

A aplicação de terra vegetal importada deverá ocorrer apenas nas áreas mais artificializadas:
barragem, edifícios e acessos a estes associados.

b) A existência de uma área de viveiro temporário, com o objectivo de armazenagem, propagação e
aclimatação do material vegetal, proposto ou proveniente de transplante dos exemplares da
desarborização, com vista à utilização na recuperação paisagística, deverá articular-se de forma
sinergética com as intenções preconizadas no Plano de Compensação Ambiental e no Plano Especial
para Espécies de Flora Exóticas Invasoras (PEEFEI), onde se prevê a recolha de material vegetativo,
seminal e a prospecção de solos onde se verifica a regeneração natural, de forma a gerir as
quantidades necessárias e os tipos de espécies viáveis, de forma a promover a viabilidade desta
medida, a qualidade da vegetação e o sucesso na sua utilização e sobrevivência.
No que respeita à selecção dos locais para a criação de praias fluviais, manifesta-se concordância com os
critérios socioeconómicos que estiveram na base para a selecção da zona da Horta do Campo (área de
ocupação e de implantação; proximidade a populações e a vias de acesso, assim como a sua fisiografia).
Contudo, na perspectiva da qualidade da paisagem, subsistem dúvidas quanto à adequação do local. Verifica-se
que não foi ponderada a existência de habitats e outras zonas sensíveis do ponto de vista ecológico, quanto à
ocorrência de espécies que revelem ser susceptíveis à presença desta perturbação.
Assim, considerando que os locais foram analisados de forma preliminar e que será necessário o
desenvolvimento do respectivo projecto de paisagismo, deverão ser ponderados, entre outros, os seguintes
aspectos:
-

O seu dimensionamento, configuração espacial/zonamento tenha em consideração a capacidade de
carga da(s) área(s) proposta(s), de forma a evitar a degradação do local. De igual forma as propostas
de vegetação e materiais deverão ter em consideração os resultados dessa avaliação.

-

Deverá ser devidamente ponderada a recolha de sedimentos – gravilha, cascalho, seixo – na área a
inundar, para eventual utilização na criação da praia fluvial.

-

Os acessos devem ser feitos de forma perpendicular à linha de água.

-

Sejam considerados passadiços sobre estacas, em zonas mais sensíveis, perpendiculares e/ou
paralelos à linha de água, de forma a proteger a vegetação existente e proposta.

-

A concepção dos acessos deve observar a facilidade do acesso e manobra dos diferentes veículos:
serviços, manutenção, salvação e emergência.

Em articulação com a medida n.º 97 da DIA, deverá ser apresentado, como parte integrante do PIRP, um
Plano de Manutenção, que deverá ser seguido durante a fase de exploração. A continuidade da manutenção
das áreas, objecto de recuperação e integração paisagística, caberá à entidade responsável pela exploração do
empreendimento.
O Projecto de Integração e Recuperação Paisagística do AHA deverá integrar as propostas acima referidas
e ser apresentado para análise e aprovação antes do início da obra. Todas as alterações ao PIRP apresentado
em fase de concurso deverão ser remetidas à Autoridade de APA, para apreciação.
28. Apresentar um Programa de Compensação Ambiental do AH do Alvito para os sistemas ecológicos,
demonstrando que as respectivas medidas contemplam todos os valores naturais relevantes afectados, e
que compensarão devidamente essa afectação. A definição do referido Programa deverá tomar em
consideração:
a) As medidas de compensação preconizadas na presente DIA;
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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) A definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de compensação estabelecidas;
b) A descrição e calendarização das acções previstas, bem como os respectivos indicadores de execução;
c) A apresentação de um programa de monitorização das medidas de compensação adoptadas e dos
valores naturais relevantes para aferir da eficácia das medidas estabelecidas. Este Programa deverá
prolongar-se ao longo de, pelo menos, 10 anos a partir da concretização de cada uma das medidas,
com apresentação à Autoridade de AIA de relatórios de monitorização anuais.
O Programa de Compensação Ambiental do AH do Alvito para os sistemas ecológicos deverá ser aprovado
pela Autoridade de AIA, devendo ser consultado o ICNB e pela ARH-Tejo.
Mediante iniciativa e financiamento do proponente, as medidas do Programa de Compensação Ambiental
podem ser concretizadas nos termos previstos no n.º 3 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
Julho, através de contributos para o Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB). Neste
caso, as medidas de compensação ambiental a concretizar por esta via e o correspondente orçamento de
execução devem ser apresentados em sede de RECAPE e estão sujeitos a acordo do Director do FCNB.
O RECAPE identifica os valores naturais afectados pelo projecto, os principais impactes ecológicos
associados ao AHA, assim como a relação entre estes impactes e as respectivas medidas de minimização e
compensação. É proposto que no Programa de Compensação Ambiental sejam integradas sete medidas de
compensação:
1.

Promoção do continuum fluvial, nos troços incluídos na ZPIA 1 e ZPIA2;

2.

Potenciação/promoção dos habitats ribeirinhos, nos troços incluídos na ZPIA 1 e ZPIA2;

3.

Plano para translocação da ictiofauna, abrangendo a ribeira do Alvito e ribeira de Pracana;

4.

Controlo de espécies invasoras aquáticas, nos troços afectos à ZPIA1;

5.

Restauração de bosques mediterrânicos, na zona da ribeira do Alvito;

6.

Criação de locais de alimentação para a cegonha-preta, nas margens da albufeira;

7.

Criação de abrigos de quirópteros, na zona da ribeira do Alvito, ribeira da Líria, ribeira do Vale do
Grou e rio Tripeiro.

Da análise do Plano de Compensação Ambiental (Volume 4 do RECAPE), salientam-se os seguintes
aspectos a reformular, tendo em consideração a sua melhoria:
•

•

•

Medida 1: Promoção do continuum fluvial
-

Acção 1.3 – Caracterização das barreiras ao continuum fluvial – onde se pretende «(…) identificar
todas as barreiras fluviais existentes ao longo das ZPIA», deve ser efectuada, antes do trabalho de
campo, uma compilação de toda a informação existente sobre esta temática, para agilizar a
implementação desta medida, nomeadamente junto da ARH do Tejo, IP.

-

Acção 2.1 – Avaliação do continuum fluvial – deve ser incluído um indicador que permita aferir se os
indivíduos reprodutores que transpõem as barreiras se reproduzem a montante das mesmas (e
verificar os que se reproduzem a jusante), bem como verificar o sucesso reprodutor a montante e a
jusante das barreiras. Por outro lado, seria importante monitorizar o tamanho da população das
espécies de peixes autóctones (e efectivos reprodutores) nas ZPIA1 e ZPIA2.

Medida 2: Potenciação/promoção dos habitats ribeirinhos
-

Acção 1.1 – Recolha de material vegetativo – alerta-se para a existência de um exemplar de Salix
salviifolia subsp. australis na área de estudo. Caso este exemplar se situe na área a inundar, será
obrigatório a recolha de estacas do mesmo.

-

Caso sejam seleccionados espécimes de espécies ribeirinhas para transplante no âmbito da Medida de
Minimização 41, esta acção deve ser incluída no Programa de Compensação Ambiental. Os exemplares
transplantados devem ser objecto de monitorização.

Medida 4: Controlo das espécies aquícolas invasoras
-

Acção 1.2 – Captura de espécies exóticas de peixes – apesar das dificuldades e limitações associadas ao
controlo das espécies aquícolas exóticas invasoras, esta acção deveria também efectuar-se na ZPIA2
ao longo dos 14 anos de vigência do Plano, uma vez que são áreas cujo objectivo principal se prende
com a conservação das espécies aquícolas autóctones.
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-

Acção 2.1 – Monitorização temporal e espacial das populações de espécies autóctones – deveria
também monitorizar-se as espécies aquícolas invasoras alvo em locais onde se faz o controlo, no
sentido de melhor avaliar a eficácia do tratamento (como, por exemplo, acompanhar o tamanho da
população das espécies alvo de controlo, detectar eventuais efeitos secundários resultantes do
processo de controlo, etc.).

-

Acção 3.1 – Acções de formação e sensibilização ambiental – deveriam ser acrescentadas duas outras
temáticas às três temáticas definidas no RECAPE: a) caracterização do ecossistema ribeirinho da bacia
do rio Ocreza com indicação clara das espécies autóctones e exóticas actualmente presentes; b)
necessidade de alertar as autoridades competentes para a ocorrência de novas espécies exóticas na
bacia do rio Ocreza.
Desta forma, os pescadores desportivos e os pescadores profissionais, bem como o público em geral,
actuais e futuros usufrutuários do ecossistema ribeirinho da bacia do rio Ocreza, poderão contribuir
para a detecção de espécies exóticas que anteriormente não existiam. Alertadas as autoridades
competentes, poderão estas proceder à confirmação da informação transmitida, avaliar a situação em
causa (determinado: a) a rapidez da invasão e b) o impacte nas populações, espécies, comunidades e
ecossistemas nativos, isto é, a perigosidade) e implementar as medidas consideradas necessárias e
adequadas à mesma. A detecção precoce e tratamento imediato minimizarão o esforço e custos
necessários para manter o tamanho da(s) população(ões) a níveis aceitáveis, podendo, em algumas
situações, conseguir-se erradicar a nova introdução (o que seria o ideal).

•

Medida 5: Restauração de bosques mediterrânicos
-

•

No seguimento das Medidas de Minimização n.º 15 e 41 (selecção de espécimes não ripícolas para
transplante), deve incluir-se no Programa de Compensação Ambiental uma acção que vise o
transplante dos exemplares situados na área a inundar para local adequado nas áreas a intervencionar
(áreas D). Os exemplares transplantados devem ser objecto de monitorização.

Medida 7: criação de abrigos de quirópteros
-

No seguimento da Medida de Minimização n.º 15 (transplante de árvores utilizadas como local de
abrigo por morcegos), deve incluir-se no Programa de Compensação Ambiental uma acção que vise o
transplante dos exemplares situados na área a inundar para local adequado situado nas áreas a
intervencionar (áreas D). Eventuais exemplares detectados durante o trabalho de campo a realizar em
2011 devem ser devidamente sinalizados e salvaguardados com um buffer de 200 m e a sua
localização transposta para o elemento cartográfico mapa com as áreas de maior importância
faunística. Note-se que, idealmente, os espécimes de morcegos encontrados em árvores deveriam ser
translocados para essas mesmas árvores após o seu transplante. Os exemplares transplantados devem
ser objecto de monitorização no que concerne a sua futura utilização por quirópteros.

-

A implementação desta medida será acompanhada por um técnico especialista.

Atendendo à localização dos troços seleccionados em termos de bacia hidrográfica, e consequentes
características ecológicas, concorda-se com as áreas de intervenção definidas no Plano de Compensação
Ambiental. No entanto, deverá ser equacionada a viabilidade de definir outras ZPIA, nomeadamente na ribeira
de Vale Ferradas e no rio Tripeiro.
Acresce que o troço de rio fortemente modificado tem início, em princípio, logo a jusante da barragem,
pelo que as medidas de compensação também se deverão estender ao troço entre a barragem e a ribeira do
Alvito, o que deverá ser tido em conta na reformulação do Plano de Compensação Ambiental.
A duração do Plano de Compensação Ambiental será de 14 anos, concretamente entre 2011 e 2025.
Considera-se o período de implementação adequado ao Plano proposto.
A implementação do Programa de Compensação Ambiental do AHA será monitorizada no âmbito do
Plano de Monitorização do Estado das Massas de Água de Superfície, no sentido de avaliar a necessidade de
proceder a ajustamentos e alterações, de modo a aumentar a sua eficácia.
As propostas acima referidas devem ser integradas no Plano de Compensação Ambiental, devendo o
Plano reformulado ser apresentado à Autoridade de AIA antes do início da obra, para validação.
No que respeita à possibilidade de concretização das medidas do Programa de Compensação Ambiental
através de contributos para o Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o ICNB transmite que a
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posição do Director do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade é de não aceitar esta
hipótese, ficando a cargo do promotor a execução do programa de compensação ambiental.
29. Apresentar um Plano Especial para as Espécies de Flora Exóticas Invasoras, para a área de influência da
obra, que contemple a sua eliminação por meios físicos ou outros a determinar, dado o seu elevado
carácter invasor. O Plano deve contemplar cuidados especiais na remoção e eliminação eficiente desse
material vegetal, tendo em consideração a época de produção de semente, devendo recorrer-se à
assistência e aconselhamento técnico de entidades e instituições com trabalho reconhecido na área, dada
a sensibilidade da questão. A decapagem e a remoção das terras das áreas invadidas devem, também, ser
objecto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação, não devendo ser reutilizadas
como terra vegetal.
Após a análise do Plano Especial para Espécies de Flora Exóticas Invasoras (PEEFEI), considera-se que este
subscreve as preocupações que presidiram à sua solicitação.
No entanto, devem ser considerados os seguintes aspectos:
•

Medidas para a fase de construção (ponto 6.30.3.2.1. do RECAPE) relativas à prevenção:
-

•

•

a terra vegetal proveniente de locais onde se tenha registado a ocorrência de indivíduos ou núcleos de
EEI ou onde se tenha procedido ao seu corte/arranque (que poderá conter sementes de espécies
exóticas invasoras e constituir um veículo de dispersão destas plantas), deve ser eliminada de forma
adequada;

Medidas para a fase de construção (ponto 6.30.3.2.1. do RECAPE) relativas à erradicação:
-

no controlo mecânico ou físico devem também as estruturas reprodutoras acumuladas sobre o solo
junto dos indivíduos ou núcleos de EEI (por exemplo vagens de mimosa Acacia dealbata) ser
removidas, devidamente acondicionadas em sacos de plástico pretos e transportadas para
incineração;

-

no que concerne o ponto g) Restauração ecológica, refira-se que devem ser utilizados
propágulos/sementes de espécies e/ou subespécies locais recolhidos nas imediações das zonas
intervencionadas e em toda a área a inundar, por estarem melhor adaptados às condições ecológicas
das áreas a recuperar. Pensa-se que, desta forma, a acção terá hipóteses de ser melhor sucedida;

Medidas para a fase de exploração (ponto 6.30.3.2.2. do RECAPE) relativas à prevenção:
-

devem ser utilizados propágulos/sementes de espécies e/ou subespécies locais recolhidos nas
imediações das zonas intervencionadas, por estarem melhor adaptados às condições ecológicas das
áreas a recuperar. Pensa-se que, desta forma, a acção terá hipóteses de ser melhor sucedida.

Adicionalmente, sugere-se que a programação da desarborização preveja que a actuação sobre as
espécies exóticas invasoras, ocorra antes de estas entrarem em floração e frutificação, pois contribuirá em
muito para reduzir o risco da sua disseminação e facilitar, para algumas espécies, as operações de remoção.
Estas operações e as opções apresentadas (acondicionamento em sacos de plástico) deverão ser equacionadas,
depois de existir uma quantificação da área e do volume de material vegetal a eliminar.
Acrescenta-se, ainda, que deverá ser expressamente salvaguardada a não mistura de terras vegetais
provenientes destas áreas com a de outras não invadidas. E caso se verifique ser necessário proceder a terras
de empréstimo, dever-se-á igualmente salvaguardar que não provêm de áreas invadidas por estas.
Após a integração das propostas acima referidas, o Plano Especial para as Espécies de Flora Exóticas, que
deverá também incluir o levantamento cartográfico das áreas invadidas, deve ser apresentado à Autoridade de
AIA para análise e aprovação antes do início da obra.
Este Plano deverá ser previsto no Plano de Gestão Ambiental do Caderno de Encargos da empreitada,
garantindo a articulação com o Plano de Medidas Ambientais a aplicar em obra.
30. Efectuar uma prospecção mais exaustiva de potenciais abrigos de morcegos, dentro da área que ficará
submersa pela albufeira, de forma a salvaguardar que o enchimento da albufeira não implicará a
afectação directa deste grupo faunístico. Caso se verifique a existência de abrigos, deve-se garantir a
exclusão dos morcegos que venham a ser detectados, e efectuar posteriormente a selagem desses abrigos.
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A informação solicitada encontra-se no Relatório Técnico do RECAPE e na Medida 7 do Plano de
Compensação Ambiental (Volume 4 do RECAPE).
Conforme referido no RECAPE, «(…) os trabalhos de monitorização pré-construção de quirópteros no AHA
ainda não se encontram terminados (…)» podendo vir a «(…) ser identificados mais abrigos de quirópteros na
área do NPA 221». Estes resultados devem ser apresentados à Autoridade de AIA para análise e emissão de
parecer até Dezembro de 2011, considerando que os trabalhos decorram entre Maio e Outubro.
Caso sejam identificados mais abrigos de quirópteros na área a inundar, deverá proceder-se em
conformidade com o previsto na Medida 7 do Plano de Compensação Ambiental, com a selagem de abrigos e
criação de novos locais.
31. Durante a próxima época de nidificação, de forma a completar a informação recolhida no âmbito do
presente EIA, deve ser efectuada uma avaliação da actual utilização do ninho de cegonha-negra localizado
perto da aldeia de Calvos. Pretende-se com essa avaliação validar a avaliação efectuada sobre o impacte
que a construção da barragem e, consequente, enchimento da albufeira terá no sucesso reprodutor do
casal em causa. Devem ser alvo de monitorização as espécies com estatuto de conservação que nidificam
nas cristas quartzíticas próximas de Foz do Cobrão referidas no EIA, concretamente cegonha-preta Ciconia
nigra, grifo Gyps fulvus, águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus e bufo-real Bubo bubo. Com este
acompanhamento, pretende-se avaliar o efeito da construção desta infra-estrutura no sucesso reprodutor
dos casais em causa. Por outro lado, e tendo em consideração que o EIA faz referência a chasco-preto
Oenanthe leucura e rolieiro Coracias garrulus na área de estudo, bem como o estatuto de “Criticamente
em Perigo” em Portugal, devem estas espécies ser alvo de prospecção na área de influência do
Aproveitamento Hidroeléctrico no sentido de identificar os locais de maior importância para a conservação
destes taxa.
Na sequência da avaliação do efeito do AHA nas espécies referidas, foi proposta a Medida 6 do Plano de
Compensação Ambiental, Criação de locais de alimentação para a cegonha-negra, que visa «(…) potenciar a
disponibilidade de alimento através da criação de zonas de água pouco profundas junto às margens da
albufeira, em zonas pouco perturbadas e próximas dos locais de nidificação».
Considerando que o rio Ocreza é frequentemente usado como local de alimentação por cegonha-preta e
que na área envolvente do AHA são conhecidos 7 casais nidificantes desta espécie, concorda-se com a medida
proposta.
32. Apresentar/confirmar a localização definitiva dos estaleiros, demonstrando a total compatibilidade dessa
localização e obedecendo aos Critérios para a implantação de estaleiros de obra e parques de materiais
apresentados no EIA.
No que concerne à localização definitiva dos estaleiros, tendo por base os Desenhos 5 e 6 (Anexo E.19),
considera-se estar demonstrada a compatibilidade dessa localização e o cumprimento dos critérios de
preferência (não coincide com áreas incluídas no Domínio Hídrico, áreas inundáveis, zonas de protecção de
águas subterrâneas - áreas de elevada infiltração, localiza-se na proximidade da área de intervenção; em locais
de declive reduzido e afastados de zonas habitadas), devendo no entanto ser salvaguardada a análise da
sobreposição das Instalações Industriais – Área Principal sobre Ocupação Agrícola.
Face à apresentação de uma nova localização dos estaleiros sociais, deverá ser apresentada a
demonstração da compatibilidade dessa localização, antes do início da obra.
33. Apresentar uma quantificação dos valores de superfície de povoamentos de sobreiro e azinheira afectados
pelo regolfo da albufeira. Deve ser consultada a Autoridade Florestal Nacional (AFN), de forma a validar
essa informação.
É referido no RECAPE que os resultados finais dos estudos realizados só estariam disponíveis no final de
Fevereiro de 2011, pelo que a validação pela AFN não foi integrada no RECAPE.
No âmbito da fase de Acompanhamento Público, a AFN validou a informação entretanto entregue pela
EDPP, clarificando a «existência de sobreiros e azinheiras, em povoamento e dispersos numa área de cerca de
40,73 ha».
Considera-se que foi dada resposta ao solicitado.
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34. Apresentar uma estimativa quantitativa das movimentações de terras.
Foram apresentados os dados solicitados.
35. Apresentar as áreas definitivas para as escombreiras, devendo ser reduzido ao mínimo a utilização de
escombreiras fora da área a inundar, através de:
a) Máxima reutilização na produção de inertes para a obra, ou através da sua reutilização em outras
obras que possam vir a realizar-se nas redondezas;
b) Utilização de escombreiras(s) localizadas no interior da área a inundar situada(s) preferencialmente
abaixo do Nível mínimo de Exploração.
A localização da escombreira de montante, ao ser implantada no interior do Nível Mínimo de Exploração,
evidencia o cumprimento do critério estabelecido na DIA. Quanto à localização da escombreira de jusante, a
mesma atende parcialmente às condicionantes ambientais, uma vez que afecta uma linha de água. Desta
forma, considera-se a modelação dos materiais sobrantes deverá ser efectuada tendo em conta as
características da morfologia do terreno, devendo ser objecto de Integração e Recuperação Paisagística.
Quanto à alínea a), atendendo à dificuldade de escoamento do escombro produzido, deverá manter-se a
orientação de promover a sua reutilização. A existir uma solução que passe pela utilização externa do
escombro, deverá a Autoridade de AIA ser informada por via documental.
36. Apresentar, com base nos dados existentes e eventuais novos dados, uma reavaliação das medidas de
minimização do Património, a implementar na fase prévia à construção, fase de construção e fase de
exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito.
Foi apresentada uma reavaliação das medidas de minimização relativas ao Património, incluída no
Relatório Técnico específico do Património (Tomo VI – Anexo F.2.2), resultantes da reavaliação efectuada quer
para as novas ocorrências como para as inventariadas em fase de Anteprojecto.
Contudo, estas medidas não foram convenientemente integradas no PGA – Caderno de Encargos, sendo
necessário que se proceda à concretização de um conjunto de trabalhos para a fase prévia à obra e à inclusão
de um conjunto de novas medidas, para a fase de construção/enchimento e para a fase de exploração. Estas
medidas são apresentadas no ponto 3.4 do presente parecer e deverão ser integradas no PGA – Caderno de
Encargos.
37. Apresentar uma Planta de Condicionantes Patrimoniais com todas as infra-estruturas do projecto e onde
deve constar a totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, assim como a respectiva área de
protecção a considerar, sempre que aplicável.
Esta solicitação da DIA não se encontra totalmente cumprida, pois a carta PRT 201002722 não apresenta
as ocorrências patrimoniais tal como é exigido, nem estabelece a ligação com os impactes identificados
(localização das ocorrências) na descrição da Memória Justificativa (Anexo 11). Da mesma forma, verificou-se
que a Carta de Condicionantes (desenho 7), incluída no Anexo F.1 do RECAPE, não apresenta a numeração das
ocorrências.
A Planta de Condicionantes Patrimoniais deverá ser ajustada de modo a ser legível o local exacto da
ocorrência relativamente aos diferentes elementos do projecto.
A reformulação deste elemento deverá ser apresentada e aprovada previamente ao início da obra.
38. Apresentar o traçado de implantação das linhas eléctricas de baixa tensão para fornecimento de energia
ao local da obra.
A EDPP apenas irá recorrer a linhas de média tensão para fornecimento de energia à obra, encontrandose no Anexo E.20 do RECAPE o ofício da EDP Distribuição com as coordenadas dos vértices (Hayford-Gauss,
Datum 73) do traçado proposto.
De modo a analisar os impactes associados ao traçado das linhas, solicita-se a apresentação da cartografia
das linhas de média tensão à escala 1:25.000, anexo à qual deverá ser apresentado um documento com todas
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as medidas de minimização a implementar de acordo com o definido no “Manual de apoio à análise de
projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica. Componente
Avifauna” (ICNB, 2008). Deverá ser apresentado, para aprovação, previamente ao início da obra.
Informa-se, igualmente, que as linhas de média tensão que não ficarem afectas à exploração do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito devem ser retiradas após a conclusão das obras, devendo a EDP
Distribuição fazer prova da remoção das mesmas à Autoridade de AIA.

3.4

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

A DIA estabelece, como Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto, um conjunto de
medidas de minimização para a fase de projecto, construção, exploração e desactivação do AHA. As medidas
aplicáveis à fase de projecto são passíveis de verificação pela sua consideração ou inclusão no Projecto de
Execução, sendo a análise apresentada no ponto 3.4.1. Quanto às medidas aplicáveis à fase de construção, não
obstante não serem passíveis de verificação na presente fase, é possível verificar a sua integração no Caderno
de Encargos da Empreitada Geral de Construção e no Plano de Acompanhamento Ambiental sendo a análise
apresentada no ponto 3.4.2. Relativamente às medidas para as fases de exploração e desactivação, não são
passíveis de verificação na presente fase.
Decorrente da análise dos estudos e trabalhos a entregar com o RECAPE, que implicaram a reavaliação de
impactes, verificou-se a necessidade de implementar medidas adicionais para a fase prévia à construção e para
a fase de construção. Estas medidas encontram-se sistematizadas no ponto 3.4.3.
3.4.1

FASE DE PROJECTO

Relativamente às medidas aplicáveis à fase de projecto de execução, o RECAPE explicitou o modo como as
medidas se encontram respondidas no Projecto de Execução. Apenas serão referidas as medidas que merecem
comentários, considerando-se que as restantes se encontram respondidas.
1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
O RECAPE apresenta uma Carta de Condicionantes (Desenho 7 – Anexo F.1) relativa aos elementos do
projecto, acesso, zonas de estaleiro e escombreiras, com as áreas a proteger e salvaguardar do ponto de vista
ecológico, condicionantes territoriais e servidões e ocorrências patrimoniais.
Face à alteração da localização do estaleiro social, comunicada à CA durante o período de avaliação, a
Carta de Condicionantes deverá ser reformulada.
Além desta carta, a integrar o Plano de Acompanhamento Ambiental e o Plano de Gestão Ambiental, após
reformulação, deverá ser produzida uma Carta de Condicionantes única, para toda a área da albufeira, à qual
deverá ser acrescentada a informação sobre os buffers de protecção aos abrigos de morcegos, bem como o
local de ocorrência de rato da Cabrera e o respectivo buffer de protecção de 500 m. Esta Carta deverá ser
sistematicamente actualizada com a informação que provir dos trabalhos de prospecção e de monitorização
em curso e por implementar.
Todas as plantas de condicionamentos produzidas devem integrar o Plano de Acompanhamento
Ambiental, decorrente da importância estratégica do cumprimento das restrições patentes na Planta de
Condicionamentos à obra.
15. Antes do abate, as árvores de maior porte, em particular quercíneas, devem ser prospectadas de forma a
garantir que não são utilizadas como local de abrigo por morcegos. Caso durante os trabalhos de
desmatação/desflorestação sejam identificados abrigos de morcegos (em árvores ou zonas rochosas), que não
o haviam sido até à data, deve ser feita uma avaliação da situação por um especialista e, caso seja necessário,
proceder à translocação dos indivíduos.
Concorda-se com a integração desta medida na fase de construção.
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17. Relocalizar a ocorrência 49 identificada no EIA, e um painel gravado com círculos, observado na década de
80 por Mário Varela Gomes que se situa na ínsula imediatamente a jusante da Ponte dos Bugios.
Dado que não foi possível proceder à relocalização desta ocorrência na fase de RECAPE, deverá procederse à sua localização na fase de desmatação que deverá ser manual (ver ponto 3.4.3 - Medida Adicional n.º 22).
18. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de
terras, entre outras áreas) que ainda não tenham sido realizadas.
Considera-se a medida cumprida, no entanto, caso sejam definidas novas áreas funcionais não avaliadas
no Anteprojecto ou no RECAPE deverá efectuar-se uma prospecção arqueológica sistemática (ver ponto 3.4.3 Medida Adicional n.º 32).
19. Efectuar o registo (documental), através da representação gráfica e fotográfica e na elaboração de
memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser afectadas ou destruídas em
consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente obra.
Considera-se a medida parcialmente cumprida dado que, pela reavaliação efectuada, é necessário alargar
este registo relativamente às ocorrências identificadas. Torna-se igualmente necessário proceder ao registo das
ocorrências identificadas durante a fase de RECAPE, tal como preconizado no ponto 3.4.3 deste parecer
(Medida Adicional n.º 3 e 4).
20. Efectuar o registo (documental) das ocorrências patrimoniais identificadas no EIA, nomeadamente as
ocorrências 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108,
109, 110, 113, 114, 115, 116 e 117, situadas na área de submersão da albufeira, as ocorrências 148 e 149
situadas na Área de Incidência Directa (AID) dedicada a estaleiros e 150 e 151 localizadas na AID de
restabelecimentos. Estas medidas apenas devem ser implementadas caso qualquer frente de obra se localize a
menos de 50 m.
Considera-se que os levantamentos gráficos enviados apresentam pouco rigor, limitando-se apenas a
desenhos esquemáticos. No entanto, dada a menor relevância patrimonial destes elementos, considera-se de
aceitar o trabalho efectuado excepto para as seguintes ocorrências:
•

Ocorrência nº 25 – Muro apiário – é solicitado, na Medida Adicional n.º 11 (ver também comentário à
medida n.º 69 da DIA), que, em alternativa à trasladação, seja efectuado o levantamento gráfico
integral da ocorrência, através de um sistema de varrimento tridimensional, associando a este
modelo a representação fotográfica;

•

Ocorrência n.º 87 – Muro apiário – e Ocorrência n.º 101 – Casa dos Cantoneiros – deverá proceder-se
ao levantamento arquitectónico, com representação em planta, alçados e fachadas, utilizando a
escala 1:50 com todo o rigor necessário, conforme o solicitado na Medida Adicional n.º 10.

21. Efectuar o registo (levantamento), através da representação gráfica e fotográfica e na elaboração de
memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser afectadas ou destruídas em
consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente obra.
No caso da representação gráfica, esta corresponde a um decalque sobre tela translúcida à escala 1:1 e deve
ser efectuada por um especialista em levantamentos de arte rupestre. Mediante indicação específica, podem
ser efectuados levantamentos tridimensionais de painéis, composto por sistema de varrimento tridimensional
de curto e médio alcance, fotogrametria terrestre digital e taqueometria. Deve ser efectuado o registo
(levantamento) das ocorrências 2, 3, 19, 23, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 68, 71, 90, 112, 141) situadas na área
de submersão da albufeira.
Esta medida encontra-se cumprida.
É de salientar a qualidade do trabalho efectuado e a necessidade de toda esta informação vir não só a
integrar uma publicação monográfica, como servir de base ao programa/conteúdos do Centro de Interpretação
da Foz do Cobrão. Igualmente, este material deverá ser utilizado no Centro Interpretativo de Arte Rupestre do
Vale do Tejo (CIARVT).
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Visto terem sido detectadas novas ocorrências associadas às anteriormente identificadas n.º 28, 36, 38,
39, 50, 68, 79 e 90, deverá proceder-se ao seu levantamento integral utilizando a mesma metodologia: no caso
da representação gráfica, esta corresponde a um decalque sobre tela translúcida à escala 1:1 e deve ser
efectuada por um especialista em levantamentos de arte rupestre. Mediante indicação específica, podem ser
efectuados levantamentos tridimensionais de painéis, composto por sistema de varrimento tridimensional de
curto e médio alcance, fotogrametria terrestre digital e taqueometria.
Durante os trabalhos efectuados e apresentados no RECAPE, detectaram-se novas gravuras que deverão
ser igualmente registadas utilizando a referida metodologia. São elas as ocorrências nº 154, 157, 179, 181, 182,
192, 194, 199, 206, 213, 214, 220 e 233 (ver Medida Adicional n.º 5).
22. Efectuar o levantamento topográfico, permitindo uma melhor percepção da realidade que se estuda. O
levantamento deve incluir uma planta de estruturas e de alçados considerados pertinentes, bem como cotas
absolutas das estruturas, que no caso de levadas e canalizações devem ser em malha apertada de forma a
definir as pendentes. Os registos devem ser acompanhados de uma memória descritiva onde constará um
registo fotográfico, descrição da técnica construtiva, elementos construtivos e estado de conservação. Efectuar
o levantamento topográfico das ocorrências 10, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 62, 83, 89, 93, 94 e 110 situadas na área
de submersão da albufeira.
Medida parcialmente cumprida uma vez que se detectaram algumas deficiências que é necessário
colmatar, nomeadamente:
-

ocorrência n.º 11 – Vale 1: no levantamento topográfico não é legível a existência do murete;

-

ocorrência n.º 12 – Vale 2: no levantamento topográfico a levada não tem a expressão adequada nem
são devidamente identificadas na legenda as manchas negras representadas;

-

ocorrência n.º 18 – Ponte dos Bugios, ocorrência n.º 21 – Linheirão: não existe legenda no
levantamento topográfico (ver Medida Adicional n.º 7).

23. Efectuar o levantamento arquitectónico, com representação em planta, alçados e fachadas de estruturas
arquitectónicas em a escala a definir. Os registos devem ser acompanhados de uma memória descritiva onde
constará um registo fotográfico, descrição da técnica construtiva, elementos construtivos e estado de
conservação. Efectuar o levantamento arquitectónico das ocorrências 7, 14, 16, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 44,
47, 50, 52, 58, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 88, 95, 98, 99, 102, 105, 114 e 116. Esta medida deve ser
implementada caso exista uma frente de obra que se localize a menos de 50m de qualquer uma destas
ocorrências.
Medida parcialmente cumprida.
Para aplicação desta medida foi escolhida a escala 1:50, o que se afigura correcto dado que esta
representação possibilita, entre outros factores, a observação da estereotomia do aparelho construtivo, base
fundamental para o estudo em curso, nomeadamente a análise das técnicas e materiais de construção.
Avaliados os desenhos entregues, observa-se que a maioria dos alçados peca pela ausência de registo de partes
substanciais do aparelho, verificando-se, igualmente, que em alguns casos os levantamentos arquitectónicos
não respeitaram as irregularidades reais dos edifícios, notando-se uma simplificação na sua representação.
Visto que a maioria dos levantamentos entregues não corresponderem a estas exigências, torna-se agora
necessário completar com rigor a informação em falta (ver Medida Adicional n.º 8).
Verificou-se que, para além das ocorrências inventariadas, procedeu-se ainda ao levantamento das
ocorrências n.º 148, 149, 150, 151, o que se afigura correcto.
Dado que durante a fase de elaboração do RECAPE foram detectadas mais ocorrências desta tipologia: n.º
174, 175, 189, 207, 239, 240, 242, 244, 248, 249 e 251, torna-se agora necessário proceder ao seu estudo e
levantamento seguindo a mesma metodologia e utilizando a escala 1:50 com o rigor necessário (ver Medida
Adicional n.º 9).
24. Efectuar sondagens e escavações arqueológicas ou outros estudos (históricos, etnológicos, entre outros),
destinadas a obter informação que permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade e o interesse
científico dos sítios e monumentos em causa. Com os resultados dessas pesquisas deve ser efectuada uma
reavaliação dos respectivos sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia devidamente
ilustrada. Assim, devem ser executadas sondagens quando se verificar uma coincidência entre a localização de
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uma unidade de projecto e uma mancha de dispersão de vestígios arqueológicos, sendo que, mediante os
resultados obtidos, poderá determinar-se o alargamento da área de sondagens. Da mesma forma, devem ser
executadas escavações arqueológicas quando ocorra uma afectação integral de um sítio arqueológico. Devem
ser efectuadas sondagens arqueológicas nos sítios 5, 9, 10 e 17 e a escavação arqueológica do sítio 111..
A medida foi cumprida para as ocorrências n.º 5, 9, 10, 17 e 111, verificando-se que, mediante a
reavaliação dos sítios e os resultados obtidos, torna-se agora necessário aplicar um conjunto de medidas de
minimização adicionais para a fase de construção (ver ponto 3.4.3 - Medidas n.º 16 a 20).
Importa referir, contudo, que o Tomo XIV-Anexo F se encontra incompleto, tendo as falhas sido
detectadas confrontando o Relatório Entregue pelos arqueólogos ao IGESPAR.
Tal como expresso nesta medida da DIA, é necessário que seja apresentada a programação prevista para a
elaboração da monografia sobre os resultados obtidos, bem como ter em atenção que todos estes importantes
resultados devem integrar os conteúdos do Centro de Interpretação da Foz do Cobrão (ver ponto 3.4.3 Medida n.º 14).
25. Efectuar a recolha e depósito da ocorrência 107. Este elemento deve ser transportado até uma instituição a
designar, ficando desta forma à sua guarda.
Apesar de se ter procurado localizar este elemento de modo a cumprir a medida, tal não foi possível.
Considera-se que durante a fase de desmatação deverá proceder-se a uma nova prospecção do local (ver
Medida Adicional n.º 31).

3.4.2

FASE DE CONSTRUÇÃO E ENCHIMENTO

O RECAPE apresenta uma tabela síntese onde é indicado, para cada medida da fase de construção e
enchimento, onde a mesma se encontra integrada – no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) para a
fase de construção, ou nas condições ambientais do Caderno de Encargos da Empreitada Geral de Construção –
o que facilitou a verificação do vínculo de cumprimento das medidas.
Considera-se que, de uma forma geral, as medidas da DIA se encontram integradas no PAA e no Caderno
de Encargos, garantindo o seu cumprimento pelo empreiteiro da obra.
Apresentam-se alguns comentários em relação a algumas medidas, que, em alguns casos, implicam a sua
reformulação no respectivo documento. O PAA e do Plano de Gestão Ambiental do Caderno de Encargos
reformulados deverão ser apresentados, para aprovação, previamente ao licenciamento do projecto.
38. Assegurar, como medida preventiva da deflagração de incêndios, a remoção controlada de todos os
despojos das acções de desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as
disposições legais que regulam a matéria. Adicionalmente, na fase de desmontagem de estaleiro, devem ser
removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objectos que possam
originar ou alimentar a deflagração de incêndios.
Relativamente aos sobrantes vegetais, devem ser estilhaçados e espalhados no local da sua proveniência
(ou outros locais similares a recuperar) desde que não estejam afectados fitossanitariamente. Desta forma,
contribui-se para o enriquecimento do solo em matéria orgânica, melhorando-se a sua estrutura e
aumentando-se a sua resistência à seca. Note-se que os locais de deposição da estilha devem situar-se fora da
área a inundar.
40. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações, a detalhar em fase de RECAPE.
Considera-se que a respectiva operacionalização proposta demonstra a necessária adequabilidade
metodológica, sendo de evidenciar a elaboração de relatórios sobre reclamações e/ou pedidos de
esclarecimento a remeter à Autoridade de AIA.
41. Implementar um programa de execução dos trabalhos de desmatação e limpeza da área da albufeira, o
qual deve ter em consideração:
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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, das cotas mais baixas para as mais elevadas.
b) As áreas a desmatar na íntegra devem corresponder às áreas delimitadas pela curva relativa à cota do NPA
221. Qualquer operação acima desta cota deve restringir-se ao estritamente necessário.
c) Previamente aos trabalhos de corte, devem ser marcados e sinalizados os exemplares que pelo seu
interesse botânico, cénico, porte ou outros, devem ser preservados ou sujeitos a transplante, a efectuar na
área envolvente ao plano de água.
Note-se que, no âmbito da alínea c) devem também os exemplares de quercíneas que sejam utilizados
como local de abrigo por morcegos ser marcados e sinalizados previamente aos trabalhos de corte para
posterior transplante.
44. Deve ser efectuada a remoção das pontes, no troço a submergir, tendo em vista minimizar a ocorrência de
situações que conduzam à degradação da qualidade da água e possam constituir situações de potenciais riscos.
É apresentada a justificação para que as pontes as submergir sejam mantidas, com base na experiência de
situações similares e atendendo à profundidade a que as mesmas se encontram. É ainda referido que, se os
materiais constituintes das pontes apresentarem características que possam conduzir à redução da qualidade
da água, as mesmas serão objecto de remoção.
Face ao exposto, considera-se que as pontes da EM546 e da Carapetosa poderão não ser removidas,
devendo ser removida apenas a ponte da EN 233.
58. Promover o envolvimento e adesão das populações, o que passará necessariamente por uma política de
completo esclarecimento e constante informação, dirigida sobretudo às preocupações imediatas dos afectados,
com a receptividade aos seus problemas e dúvidas, apoio à resolução de eventuais dificuldades surgidas no
quotidiano local e informação sobre benefícios previsíveis após a entrada em exploração do empreendimento.
Considera-se que a metodologia de operacionalização desta medida é adequada, dada a utilização
diversificada de meios de comunicação para o envolvimento e adesão da população (canais generalistas e
abrangentes da região e sessões de esclarecimento).
60. Garantir o acompanhamento técnico especializado ao nível da avifauna das espécies encontradas nas
escarpas da Foz do Cobrão, cuja estrada servirá de acesso à zona de barragem, ao estaleiro e a uma das frentes
de ataque do circuito hidráulico. Deve este acompanhamento técnico ocorrer durante a época de reprodução,
tanto na fase de construção como de enchimento da barragem. Por outro lado, deve este especialista definir a
calendarização dos trabalhos previstos com base as etapas de reprodução das espécies consideradas mais
críticas.
O acompanhamento técnico especializado ao nível da avifauna deve também ser efectuado durante os
primeiros 5 anos de exploração do AHA.
Note-se que o ninho de cegonha-preta situado próximo da aldeia de Calvos deve ser acompanhado por
um técnico especializado ao nível da avifauna durante a fase de construção e de enchimento da barragem, bem
como durante os primeiros 5 anos de exploração do AHA.
62. Nas proximidades das frentes de obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora / rede plástica colorida
todas as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na fase de
construção. Devem, assim, ser devidamente sinalizadas todas as ocorrências patrimoniais identificadas, que se
situem a menos de 50 m de qualquer frente de obra, nomeadamente zonas de circulação de máquinas, de
instalação de estaleiros, áreas de depósito e outras.
Esta medida foi integrada no PAA. Salienta-se que deverão ainda ser sinalizadas as ocorrências 148, 150 e
151 (ver Medida Adicional n.º 26).
63. Efectuar o registo (documental) das seguintes ocorrências, caso qualquer frente de obra se situe a menos de
50 m de distância: 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144,
145 e 146.
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Esta medida foi integrada no PAA. Salienta-se que deverá ainda ser efectuado o registo documental das
ocorrências n.º 148, 149, 150 e 151 (ver Medida Adicional n.º 3).
64. As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas durante o
acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser
conservadas, no caso de se situarem na área afectada pela obra. Em termos operacionais, e no decurso da
obra, esta medida pode concretizar-se com a delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências.
Esta medida foi integrada no PAA. No entanto, deverão ainda ser acrescentadas medidas de conservação
para as ocorrências n.º 28, 79, 148 e 150 (ver Medida Adicional nº 26).
65. Efectuar a consolidação e selagem de estruturas. Esta deve consistir no registo gráfico e fotográfico,
desinfestação biológica (se necessária), na consolidação (preenchimento de falhas e fissuras), na fixação
(fixação material pétreo), a reconstrução e reintegração de estruturas de forma a conferir estabilidade às
estruturas, para que estas suportem a submersão. A selagem deve assentar no preenchimento do interior e no
envolvimento dos vestígios de estruturas, com sacos de areia, visando evitar, por um lado o abatimento de
estruturas e por outro a erosão provocado pelas águas e a acumulação de sedimentos. Deve proceder-se à
consolidação das seguintes estruturas por um conservador/restaurador: 7, 14, 16, 24, 29, 30, 34, 35, 44, 47, 52,
58, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 88, 95, 98, 99, 105, 114, 116 e 118. Sempre que se verifique ser
necessário, deve concretizar-se a consolidação e, seguidamente, proceder à selagem, antes da submersão.
Esta medida foi integrada no PAA. No entanto, propõe-se ainda a selagem da ocorrência n.º 50 - Moinho
do Cego, em substituição da sua trasladação (ver Medida Adicional n.º 15).
69. Efectuar a transladação das ocorrências 45 e 55 para local próximo do actual, mas fora da área de
inundação, onde possam continuar a cumprir a sua função de delimitação administrativa. No caso das
ocorrências 25, 28 e 50, deverá ser efectuada a sua transladação para o local a definir em RECAPE.
No RECAPE considerou-se a trasladação apenas das ocorrências n.º 28 – 5 placas de xisto com arte
rupestre, n.º 45 – marco divisão de freguesia, e n.º 55 – marco divisão de freguesia.
Relativamente à ocorrência n.º 25 – Muro Apiário, dada a tipologia e fragilidade da construção, concordase com a sua manutenção in situ. Concorda-se igualmente com o proposto em RECAPE relativamente à
realização de um estudo aprofundado quer do ponto de vista arqueológico como arquitectónico. Deverá
equacionar-se igualmente como medida de compensação pela sua não trasladação, o levantamento gráfico
integral da ocorrência, através de um sistema de varrimento tridimensional associando a este modelo a
representação fotográfica, tornando assim este exemplar um caso de estudo, visto tratar-se de um património
ainda mal conhecido e com importante valor histórico na região. Todos estes elementos devem integrar os
conteúdos do Centro de Interpretação da Foz do Cobrão (ver Medida Adicional n.º 11).
No que diz respeito à ocorrência n.º 50 - Moinhos do Cego - três moinhos, casa de moleiro e açude,
considera-se que o seu valor não se pode dissociar do enquadramento natural, sobretudo a sua
interdependência com o rio que lhe moldou as formas e as texturas e que, na real impossibilidade de conseguir
a trasladação do conjunto, nomeadamente quando existem elementos frágeis como o açude, as levadas e
própria dificuldade de reconstruir a alvenaria de xisto em pedra seca sem que tal não resulte num falso
histórico, julga-se de aceitar a proposta incluída no Relatório Técnico, página 37 – substituição por um
levantamento tridimensional por varrimento laser de todo o conjunto (edifícios e sistema hidráulico associado),
incluindo ainda a envolvente directa (modelação do terreno limítrofe), associando a este modelo a
representação fotográfica (ver Medida Adicional n.º 12). Ainda como medida de compensação deverá
proceder-se à sua selagem/confinamento das principais estruturas, tal como preconizado na Medida 66 da DIA.
Toda esta documentação deverá integrar o Estudo Monográfico sobre o património molinológico e
integrar igualmente os conteúdos do futuro Centro de Interpretação do Rio Ocreza (ver Medida Adicional n.º
2).
70. As linhas de baixa tensão que não fiquem afectas à exploração do AH do Alvito devem ser retiradas após
conclusão das obras.
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Na sequência do esclarecimento prestado ao Elemento 38, as linhas de média tensão que não fiquem
afectas à exploração do AHA serão retiradas após a conclusão das obras. A EDP Distribuição deve dar prova da
remoção destas infra-estruturas à Autoridade de AIA, após a conclusão da obra.
79. Efectuar a desmatação, corte de árvores existentes e posterior remoção até à cota do NPA, para reduzir o
potencial de deterioração da qualidade da água da albufeira, associado à decomposição da matéria orgânica
submersa.
Para além da parte aérea do material vegetal, o sistema radicular deverá também ser removido.
80. Reduzir ao mínimo a intervenção nas zonas ribeirinhas fora da área a submergir. Caso se verifique a
afectação de zonas ribeirinhas intervencionadas fora da área a submergir, após o fim da obra, estas devem ser
alvo de consolidação e recuperação através de estabilização biofísica e recolonização vegetal com espécies
ripícolas. As espécies a utilizar devem ser encontradas na envolvência, devendo o material vegetal a utilizar
provir das secções a montante.
Refira-se que deveria privilegiar-se a recuperação da vegetação ribeirinha através da sucessão natural. Em
situações em que se opte pela recolonização vegetal com espécies ripícolas, o material vegetal a utilizar deve
também provir da área a inundar.
83. Decapagem e armazenamento, para posterior aplicação, da terra vegetal da camada superficial das áreas a
afectar pela obra.
A terra vegetal deve ser armazenada em pargas em locais planos, próximos dos locais de onde foi
removida, não se devendo permitir a passagem de viaturas sobre as mesmas. As pargas devem ter altura de
2,00-2,50 m e largura na base de cerca de 4,00 m.
Deve-se assegurar a não utilização de terra vegetal que provenha de locais onde estejam instaladas
populações de espécies invasoras ou com probabilidade de conter sementes ou outros propágulos de espécies
invasoras. Esta terra vegetal deve ser eliminada de forma adequada (como, por exemplo, o enterramento na
área a inundar abaixo do Nível Mínimo de Exploração a uma profundidade que impeça a germinação de
sementes ou a viabilidade de outros propágulos).
90. Preferencialmente devem ser utilizados os caminhos e acessos já existentes na área de estudo, devendo ser
evitada a construção de novos acessos e outras estruturas temporárias em áreas sensíveis ou muito sensíveis
(e.g. vegetação ripícola e floresta mista). O biótopo afloramentos rochosos, devido ao seu valor e por não ser
recuperável, nunca deve ser afectado.
Relativamente às áreas sensíveis ou muito sensíveis, bem como aos afloramentos rochosos deve manterse uma zona tampão não mobilizada na sua envolvente com pelo menos 50 m de largura.

3.4.3

MEDIDAS ADICIONAIS

Fase Prévia à Obra
Todos as acções, trabalhos e respectivos resultados solicitados seguidamente deverão ser apresentados à
Autoridade de AIA antes do início da obra, de modo a possibilitar a sua apreciação.
1.

Apresentar um Plano de Salvaguarda relativo ao Património a ser integrado no Plano de Gestão Ambiental.
Deste Plano deverão constar as orientações gerais da condução do Acompanhamento
Arqueológico/Patrimonial, bem as medidas e recomendações previstas no sentido de minimizar e
compensar os impactes negativos decorrentes das actividades de construção do novo Aproveitamento
Hidroeléctrico e obras associadas.

2.

Apresentar, no âmbito da denominada Acção 1 (Relatório Técnico do Património) ou Operação A – Criação
e qualificação de espaços museológicos e de interpretação do património cultural e natural da região
(Anexo H do RECAPE), uma proposta mais desenvolvida relativa ao Centro de Interpretação da Foz do
Cobrão, tendo em consideração a necessidade de serem incluídos neste espaço de carácter museológico,

Aproveitamento Hidroeléctrico de Alvito
RECAPE

35/55

Parecer da Comissão de Avaliação
Pós-Avaliação n.º 395

os resultados dos diversos estudos e levantamentos patrimoniais efectuados, ou a realizar ainda durante a
fase de construção/enchimento (estudo molinológico, arte rupestre, sondagens arqueológicas e
património mineiro), bem como as ocorrências trasladadas. Este projecto deverá prever conteúdos muito
apoiados em imagens, com recurso a técnicas expositivas multimédia, integrando os modelos 3D
produzidos no âmbito do estudo relativo à Arte Rupestre, registo da ocorrência n.º 25 - Muro Apiário,
registo da ocorrência n.º 50 - Moinhos do Cego, bem como os modelos relativos à exploração mineira. O
Centro deverá prever igualmente a inclusão dos artefactos que foram descobertos no âmbito dos
trabalhos arqueológicos, bem como as ocorrências trasladadas. Os conteúdos deste Núcleo deverão ainda
aliar os valores culturais aos ambientais em presença dado que os mesmos são indissociáveis.
A conclusão deste projecto deverá coincidir com a conclusão da fase de construção/enchimento da
albufeira, de modo a cumprir o objectivo inerente a uma medida de compensação, incrementando desta
forma a efectiva valorização patrimonial da região, contribuindo para o seu desenvolvimento em termos
culturais e turísticos.
A programação relativa a este projecto deverá ser enviada à Autoridade de AIA antes do início da fase de
construção, para apreciação, tendo em conta ainda a necessidade de ser indicada a entidade ou entidades
responsáveis pela sua concretização.
3.

Efectuar o registo (documental) das ocorrências detectadas em fase de Anteprojecto que não foram ainda
devidamente registadas, são elas: 148, 149, 150 e 151. O registo deverá incluir uma representação gráfica
a uma escala que permita a percepção das principais características, nomeadamente 1:100 e 1:50, bem
como um levantamento fotográfico e elaboração de memória descritiva.

4.

Efectuar o registo (documental) das ocorrências detectadas durante a elaboração do RECAPE, adequando
este registo ao seu valor patrimonial, tendo em atenção que as ocorrências mais relevantes são remetidas
para a medida adicional n.º 9, em que o estudo e respectivo levantamento é mais pormenorizado.
Assim, a representação gráfica deverá ser a uma escala que permita a percepção das principais
características da ocorrência, nomeadamente à escala 1:100 e 1:50. Efectuar igualmente o levantamento
fotográfico e elaboração de memória descritiva relativamente à totalidade das ocorrências. As ocorrências
são as seguintes: 152, 153, 155, 156, 169, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176,
177, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205
208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
234, 236, 237, 238, 241, 243, 245, 246, 247, 250, 253, 255 e 256.
No caso específico das ocorrências 152, 156, 200, 238, 255 e 256, o registo só deverá ser efectuado em
caso da sua destruição ou afectação.

5.

Efectuar o registo (levantamento) das ocorrências n.º 154, 157, 179, 181, 182, 192, 194, 199, 206, 213,
214, 220 e 233. Verificou-se que estas ocorrências dizem respeito ao conjunto de Arte Rupestre, excepto a
ocorrência n.º 205, que certamente foi incluída neste grupo por lapso. Considera-se que deverá ser
respeitada a metodologia aplicada anteriormente, ou seja: Representação gráfica e fotográfica e
elaboração de memória descritiva das ocorrências. No caso da representação gráfica, esta corresponde a
um decalque sobre tela translúcida à escala 1:1 e deve ser efectuada por um especialista em
levantamentos de arte rupestre. Mediante indicação específica, devem ser efectuados levantamentos
tridimensionais de painéis, composto por sistema de varrimento tridimensional de curto e médio alcance,
fotogrametria terrestre digital e taqueometria.
Igualmente deverão ser efectuados levantamentos (utilizando a mesma metodologia de registo) nas novas
ocorrências associadas às anteriormente identificadas em fase de Anteprojecto: ocorrências n.º 28, 36, 38,
39, 50, 68, 79 e 90.

6.

Efectuar o levantamento topográfico das ocorrências detectadas durante a elaboração do RECAPE n.º 159,
160, 163, 166, 176, 183, 193, 195, 202, 204, 215, 216, 217, 218, 228, 229, 230, 236, 237, 241, 243, 246, 247
e 250, com representação gráfica em 2D ou 3D do terreno e estruturas, de modo a permitir uma melhor
percepção da realidade que se estuda. O levantamento deverá incluir uma planta e alçados, bem como
cotas absolutas das estruturas, que, no caso de levadas e canalizações, deverão ser em “malha apertada”
de forma a definir as pendentes que deverão ser conciliadas com a realização de perfis.

7.

Corrigir os desenhos dos levantamentos topográficos das ocorrências detectadas em fase de Anteprojecto
n.º 11 – Vale 1, dado que no levantamento não é legível a existência do murete; ocorrência n.º 12 – Vale 2,
onde a levada não tem a expressão adequada nem são devidamente identificadas as manchas a negro;
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ocorrência n.º 18 – Ponte dos Bugios e ocorrência n.º 21 – Linheirão, por não existirem legendas nos
levantamentos.
8.

Proceder à rectificação dos levantamentos arquitectónicos do conjunto de ocorrências relativas aos
moinhos/edifícios principais: n.º 7, 14, 16, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 44, 47, 50, 52, 58, 66, 67, 69, 70, 72, 73,
75, 80, 81, 82, 88, 95, 98, 105, 114, dado que, apesar da escala 1:50 possibilitar a observação da
estereotomia do aparelho construtivo, este não se apresenta completo. De igual modo verifica-se uma
simplificação na representação arquitectónica, ignorando-se as irregularidades existentes.

9.

Proceder ao estudo e levantamento das ocorrências patrimoniais detectadas durante a fase de elaboração
do RECAPE: ocorrências n.º 174 - Barragem, 175 - Barragem, 189 - Azenha, 207 - Azenha, 239 - Azenha, 240
- Muro Apiário, 242 - Moinho e Açude, 244 - Moinho, 248 - Moinho, 249 - Azenha e 251 - Azenha. A
metodologia será idêntica à aplicada anteriormente: levantamento arquitectónico, com representação em
planta, alçados e fachadas de estruturas arquitectónicas, utilizando a escala 1:50 com todo o rigor
necessário. Os registos devem ser acompanhados de uma memória descritiva onde constará um registo
fotográfico, descrição da técnica construtiva, elementos construtivos e estado de conservação. Todo o
material produzido relativamente ao conjunto de moinhos deverá ser integrado no Estudo Molinológico.

10. Levantamento arquitectónico das ocorrências detectadas em fase de Anteprojecto que se consideram de
maior valor patrimonial: ocorrência n.º 87- Muro apiário e ocorrência 101 - Casa dos Cantoneiros, dado
que o que foi efectuado (Anexo F.3) é insuficiente e carece de rigor.
A metodologia será idêntica à aplicada anteriormente: levantamento arquitectónico, com representação
em planta, alçados e fachadas de estruturas arquitectónicas, utilizando a escala 1:50 com todo o rigor
necessário. Os registos devem ser acompanhados de uma memória descritiva onde constará um registo
fotográfico, descrição da técnica construtiva, elementos construtivos e estado de conservação.
11. Ocorrência nº 25 – Muro apiário, em substituição à sua trasladação, deverá ser efectuado um
levantamento tridimensional por varrimento laser, associando a este modelo a representação fotográfica,
bem como um Estudo aprofundado quer do ponto de vista arqueológico como arquitectónico.
12. Ocorrência n.º 50 – Moinhos do Cego – três moinhos, casa de moleiro e açude. Em substituição da sua
trasladação, efectuar um levantamento tridimensional por varrimento laser de todo o conjunto (edifícios e
sistema hidráulico associado), incluindo ainda a envolvente directa (modelação do terreno limítrofe),
associando a este modelo a representação fotográfica.
13. Apresentar uma Planta de Condicionantes Patrimoniais com todas as infra-estruturas do projecto e onde
deve constar a totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas (com respectivo número associado),
assim como a respectiva área de protecção a considerar, sempre que aplicável. Acrescente-se que a escala
das plantas terá de ser ajustada de modo a ser legível o local exacto da ocorrência relativamente aos
diferentes elementos do projecto.
14. Apresentação de uma calendarização para o Estudo Monográfico e respectiva edição sobre as áreas
objecto de escavação e estudo arqueológico (ocorrências n.º 5, 9, 10 e 17), tal como previsto na medida
n.º 24 da DIA, tendo em conta que este estudo deverá integrar também os resultados do estudo sobre a
exploração mineira (Medida Adicional n.º 27).
Fase de Construção e Enchimento
As seguintes medidas deverão ser integradas no Caderno de Encargos, que deverá ser reformulado e
remetido à Autoridade de APA, para apreciação.
15. Efectuar a consolidação e selagem dos edifícios e estruturas associadas que correspondem ao conjunto
designado como ocorrência n.º 50 - Moinho do Cego, dado que a mesma não será trasladada conforme
previsto na DIA. Esta operação deve consistir na desinfestação biológica (se necessária), na consolidação
(preenchimento de falhas e fissuras), na fixação (fixação material pétreo) e na reconstrução e reintegração
de estruturas, de forma a conferir-lhes a estabilidade necessária à submersão. A selagem deve assentar no
preenchimento do interior e no envolvimento dos vestígios de estruturas com sacos de areia, visando
evitar, por um lado, o abatimento de estruturas e, por outro, a erosão provocada pelas águas e a
acumulação de sedimentos.
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16. No sítio n.º 5 - Casarões do Vale, objecto de sondagens arqueológicas, deverão realizar-se ainda as
seguintes acções:
a) Alargamento da área escavada para melhor reconhecimento das estruturas detectadas nas sondagens
1 a 5, seguidas de limpeza da vegetação e levantamento gráfico/topográfico (no mínimo à escala 1:50)
e fotográfico de toda a área arqueológica;
b) Alargamento da prospecção da área escavada para melhor reconhecimento das estruturas detectadas
nas sondagens 6 a 10, seguidas de limpeza - corte e remoção de vegetação arbustiva de forma manual
e moto-manual. Esta limpeza deverá abranger toda a área das estruturas e encosta virada a Noroeste
e Nordeste. Caso se verifique necessário, realizar mais algumas sondagens de modo a aferir a
cronologia e funcionalidade das estruturas. No final dos trabalhos efectuar o levantamento
gráfico/topográfico (no mínimo à escala 1:50) e fotográfico integral;
c)

No final dos trabalhos prever também a selagem do local com geo-têxtil na zona das estruturas e
terra;

17. No sítio arqueológico n.º 9 - Chão de Servas, é necessário que se proceda à regularização do terreno na
área que foi intervencionada.
18. No sítio arqueológico n.º 10 - Sítio da Várzea, é necessário proceder às seguintes acções:
a)

Alargar a sondagem n.º 7 para norte (2mx5m) e para sul (2mx4m);

b) Proceder à selagem das sondagens realizadas após a conclusão dos trabalhos recorrendo, para tal, a
meios mecânicos;
19. No sítio arqueológico n.º 17 - Sítio da Ponte dos Bugios, deverá proceder-se às seguintes acções:
a)

Alargamento da sondagem nº 3 de forma manual enquanto forem exumados materiais arqueológicos.
Caso a segurança seja posta em causa e não tenha sido possível alcançar a rocha base, propõe-se uma
intervenção com recurso a maquinaria, de forma a possibilitar o registo dos cortes e a confirmar a
existência do canal detectado durante os trabalhos;

b) Proceder à selagem das sondagens realizadas após a conclusão dos trabalhos recorrendo a meios
mecânicos;
20. Relativamente ao sítio arqueológico n.º 111 - Várzea Redonda, recomenda-se a sua conservação in situ,
bem como reforçar o acompanhamento arqueológico no local durante as fases de desmatação e sempre
que se proceda a algum tipo de revolvimento no subsolo.
21. Caso exista a redução do NPA da Albufeira da Pracana esta deverá ser alvo de prospecção arqueológica
para relocalização e levantamento das gravuras rupestres observadas em 1986, utilizando para tal a
mesma metodologia aplicada durante a elaboração do RECAPE. Estes trabalhos deverão ocorrer
imediatamente antes da fase de reenchimento da albufeira.
22. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar
também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem
encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local ficando o arqueólogo obrigado a
comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P. as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a
implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios patrimoniais a ser afectadas têm
que ser sempre devidamente avaliadas, registadas e caracterizadas em termos patrimoniais. A
metodologia escolhida na implementação destas medidas deve seguir o preconizado para as fases
anteriores de modo a uniformizar critérios e integrar de forma coerente os estudos monográficos em
elaboração. Ter em atenção que todos os sítios arqueológicos que possam ser identificados em zonas
sujeitas a destruição/afectação directa pela obra (construção de barragem e outras infra-estruturas,
terraplenagens ou escavação) deverão ser integralmente escavados tal como determina a legislação em
vigor (Decreto-Lei n.º 107/2001).
Nota: Esta medida pretende complementar o proposto nas cláusulas vi, vii e viii do Capítulo 8 do Tomo II-D
Caderno de Encargos, dado que compete ao IGESPAR, I.P. e ao arqueólogo responsável pelo
Acompanhamento a decisão sobre as medidas de minimização mais adequadas a adoptar.
23. Dado que na fase de elaboração do RECAPE não foi possível cumprir o exigido na medida n.º 17 da DIA,
proceder à relocalização da ocorrência n.º 49 (painel gravado com círculos, observado na década de 80 por
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Mário Varela Gomes que se situa na ínsula imediatamente a jusante da Ponte dos Bugios), durante a fase
de desmatação, que deverá ser manual. Identificada a ocorrência, deverá aplicar-se a mesma metodologia
exigida na DIA para estes casos ou seja: efectuar o registo (levantamento), através da representação
gráfica e fotográfica e elaboração de memória descritiva. No caso da representação gráfica, esta
corresponde a um decalque sobre tela translúcida à escala 1:1 e deve ser efectuada por um especialista em
levantamentos de arte rupestre. Mediante indicação específica, devem ser efectuados levantamentos
tridimensionais de painéis, composto por sistema de varrimento tridimensional de curto e médio alcance,
fotogrametria terrestre digital e taqueometria.
24. Efectuar o registo (levantamento), através da representação gráfica e fotográfica e elaboração de memória
descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que forem detectadas na zona de impacte directo do
empreendimento durante as fases de desmatação e reprospecção. No caso das ocorrências relacionadas
com arte rupestre, a representação gráfica corresponde a um decalque sobre tela translúcida à escala 1:1 e
deve ser efectuada por um especialista em levantamentos de arte rupestre. Mediante indicação específica,
devem ser efectuados levantamentos tridimensionais de painéis, composto por sistema de varrimento
tridimensional de curto e médio alcance, fotogrametria terrestre digital e taqueometria.
25. As ocorrências imóveis identificadas no decurso dos trabalhos realizados para o RECAPE, caso se situem na
área afectada pela obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser
conservadas in situ. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida deve concretizar-se com a
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências n.º 153, 154, 157, 159, 160, 161, 163, 166,
167, 168, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203., 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 246, 247, 148, 249, 250, 251, 252, 255 e 256.
26. As ocorrências identificadas em fase de Anteprojecto n.º 28, 148, 79, 99, 100, 121, 125, 148, 149, 150 e
151 devem, tanto quanto possível, ser conservadas. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta
medida pode concretizar-se com a delimitação e sinalização de áreas de protecção.
27. Proceder à desmatação manual de todas as ocorrências e sua envolvente imediata. Esta acção deve ser
efectuada com especial atenção nas ocorrências que abrangem áreas de dimensão significativa,
nomeadamente as n.º 159, 160, 166, 183, 195, 204, 217, 218, 228 e 230. Esta medida consiste na remoção,
sem recurso a meios mecânicos, do coberto vegetal situado em sítios arqueológicos e sua envolvente, de
forma a minimizar impactes decorrentes da deslocação de maquinaria. Após esta desmatação, deverá
proceder-se à aferição dos levantamentos gráficos e fotográficos efectuados anteriormente, completandoos com os novos elementos que entretanto possam ter surgido. Ter igualmente em atenção a necessidade
de completar as memórias descritivas e outros estudos entretanto elaborados.
28. Elaboração de um estudo específico relativo à exploração mineira. Perante a quantidade de ocorrências
patrimoniais, ligadas à exploração mineira, situadas na área da Ponte de Bugios (sensivelmente entre a
barragem e a povoação de Bugios) e a aparente interrelação que existe entre elas, afigura-se necessário a
realização de trabalhos complementares que terão que ser efectuados por um especialista em mineração
aurífera romana, com comprovada e reconhecida capacidade científica. Estes trabalhos complementares
deverão corresponder à realização de um Estudo Integrado de todos os elementos associados à mineração
romana (canais, frentes de desmontes primárias e secundárias, “conheiras”, barragens, habitats, vias, etc.).
Para o efeito deverão efectuar-se, entre outras acções que se venham a verificar necessárias, os seguintes
trabalhos:
-

Inventariação de todas as ocorrências identificadas no Anteprojecto e RECAPE;

-

Identificação de novas ocorrências mineiras na área;

-

Desmatação manual das áreas onde se registam elementos mineiros;

-

Levantamento topográfico com plantas, perfis e, se necessário, alçados a escalas 1:100, 1:50 e 1:20
(dependendo da informação que se pretende em cada caso específico e que será definida pelo
especialista responsável pelo trabalho) de todos os elementos relacionados com o processo mineiro;

-

Modelação tridimensional de toda a área a estudar, com implantação/projecção de todos os
elementos do processo mineiro, podendo este ser de pormenor relativamente a alguns dos elementos
que se venham a considerar relevantes ou determinantes para a compreensão da exploração mineira
na área durante o período romano;
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-

Compilação sob a forma de monografia para divulgação na comunidade científica e para o grande
público, de toda a informação recolhida, integrando também os resultados das escavações
arqueológicas efectuadas;

-

Inclusão no Centro Interpretativo da Foz do Cobrão de elementos multimédia sobre esta realidade,
onde devem constar: cartografia dos locais com exploração mineira de ouro a nível local, regional e
mundial, em época romana e também actualmente; visualização em 3D dos métodos de exploração
mineira em época romana; visualização em 3D da reconstituição da paisagem e consequentes
desmontes.

29. As ocorrências n.º 118, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 147 que não foram tidas em consideração na avaliação de impactes,
uma vez que não se previa a sua afectação directa ou indirecta, devem ser incluídas em Planta de
Condicionantes. No caso de afectação directa ou indirecta, devem ser implementadas as medidas de
minimização consideradas mais adequadas.
30. Na área de estaleiro onde surgiu a ocorrência n.º 254 - Achado isolado, caso não seja equacionada a
alteração do local de implantação desta infra-estrutura, deverá proceder-se a uma desmatação cuidada e
alargada em relação ao local onde surgiram os vestígios, seguida de prospecção intensiva. Caso sejam
detectados mais vestígios, executar um conjunto de sondagens de diagnóstico que devem ser manuais.
Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser
integralmente escavadas.
31. Na área da Subestação (a cerca de 120 metros) foi registada uma ocorrência de elevado valor patrimonial –
Ocorrência n.º 124 – Anta. Considera-se que apesar da distância a que a mesma se encontra, deverá
providenciar-se a sua vedação permanente, de modo a evitar a passagem de máquinas e pessoal afecto à
obra.
32. Na fase de acompanhamento da obra, particularmente durante a fase de desmatação, deverá proceder-se
a uma nova prospecção do local onde se avistou a ocorrência n.º 107 (mó pré-histórica), de modo a
procurar efectuar a sua recolha e depósito, cumprindo assim a medida n.º 25 da DIA. Este elemento
deverá ser integrado no Centro de Interpretação da Foz do Cobrão.
33. Caso sejam definidas novas áreas funcionais não avaliadas no Estudo Prévio ou no RECAPE, deverá
efectuar-se uma prospecção arqueológica sistemática.
34. Actualização, à escala do Projecto de Execução, da cartografia relativa às ocorrências patrimoniais que
forem detectadas na fase preparatória ou fase de construção.
3.5

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

1.

Restauração de galerias ripícolas, de bosques esclerófilos e de outra vegetação ripícola, tendo o cuidado de
reduzir ao mínimo as intervenções nas áreas seleccionadas. A restauração deve ser efectuada através da
sucessão ecológica, uma vez que se desconhece quais as espécies constituintes de todas as fases da
sucessão ecológica, bem como a sequência e proporção em que as mesmas devem ocorrer no processo.
Deve a situação de partida ser minuciosamente avaliada no sentido de identificar possíveis espécies de
flora invasoras (e alóctones) encontradas nos locais escolhidos para controlo, e, se possível, erradicação,
devendo estas áreas ser alvo de monitorização no sentido de tentar eliminar indivíduos de flora invasoras
(e alóctones) que eventualmente venham a aparecer no futuro.

2.

Protecção do pool genético da ictiofauna local. Apresentar um estudo, na fase de RECAPE, que identifique
quais as espécies presentes e que devem ser objecto de medidas para que seja assegurada a protecção do
pool genético. Deve ser analisada a fragmentação das comunidades ao longo da Bacia do Tejo (este efeito
cumulativo não foi considerado no EIA) e previstos estudos que permitam conhecer a eficácia dos
dispositivos existentes e/ou medidas para melhoria da conectividade global, em particular na barragem de
Pracana. Deve, também, ser avaliada a possibilidade de recolha de indivíduos das espécies de ictiofauna
local para conservação ex situ num fluviário.

3.

Preservação do estado ecológico das ribeiras afluentes à albufeira. Proceder ao levantamento do estado
ecológico das ribeiras afluentes à albufeira, bem como das ribeiras afluentes do troço fortemente
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modificado, tendo em vista o desenvolvimento de um projecto de reabilitação da rede hidrográfica, que
deve incluir a definição de áreas de requalificação de habitats degradados, em particular das cortinas
ripárias. Este trabalho deve ser realizado em consonância com a Administração da Região Hidrográfica
(ARH) do Tejo e com o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).
4.

Levantamento e eliminação de barreiras à ictiofauna autóctone. Dado o elevado número de construções
que quebram a conectividade longitudinal do rio Ocreza e seus tributários, causando a fragmentação das
populações de ictiofauna autóctone deverá ser realizado um levantamento da localização destas infraestruturas a montante, jusante e na área de estudo desde a nascente à foz do rio Ocreza. Este
levantamento, que deve ser articulado com a ARH, órgãos autárquicos locais e com o Geopark Naturtejo,
servirá para a ponderação pelas autoridades competentes da vantagem da remoção dos açudes e
estruturas que se apresentem como barreiras intransponíveis à ictiofauna autóctone e que careçam,
actualmente, de utilidade para a acção humana. Esta medida deve ser detalhada em fase de RECAPE.

5.

Criação de locais para substituição de áreas de sedimentação natural. Em fase de RECAPE, deve ser
avaliada a viabilidade de criação de locais artificiais que substituam estas áreas de sedimentação naturais.
Estes locais deverão situar-se em zonas de baixo-relevo e associados a afluentes (e.g. ribeiras), favorecendo
a instalação da biodiversidade ribeirinha natural.

Os comentários a estas medidas são apresentados no Elemento a apresentar nº 28 relativo ao Programa
de Compensação Ambiental.
6.

Efectuar o desenvolvimento e valorização patrimonial da região da albufeira do AH do Alvito. Dado que o
AH irá afectar não só ocorrências patrimoniais, mas também uma paisagem cultural, deve ser previsto um
conjunto de medidas e acções, que visem a valorização da região nas componentes do património,
paisagem e lazer, e que contribuam, também, para a melhoria das condições de vida da população local. A
definição destas medidas deve ser equacionada em articulação com os planos autárquicos e do Geopark
Naturtejo, nos domínios a que dizem respeito. Esta medida deve ser desenvolvida em fase de RECAPE,
nomeadamente no que se refere à localização dos projectos concretos, áreas ocupar e modo de
funcionamento.

Manifesta-se concordância com a “Acção Integrada de Desenvolvimento Económico e Social no âmbito do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito”, quer em termos metodológicos, quer em termos substantivos,
sendo de evidenciar um conjunto de aspectos:
•

A vantagem acrescida da acção integrada visar uma pluralidade de domínios de intervenção (cultura e
património; ambiente e paisagem; coesão social e empreendedorismo e tecido produtivo) em
correlação directa com as respectivas tipologias.

•

O conjunto de acções previstas em alinhamento com os seus objectivos e resultados, assim como
com as tarefas específicas a desenvolver em cada uma dessas acções, tarefas as quais se encontram
delineadas na devida articulação estreita com os projectos a executar pelas Câmaras Municipais em
causa.

•

Uma acção integrada deste género facilitará não só o aproveitamento das diversas sinergias, como
cria a necessidade de envolvimento dos diversos “stakeholders”, o que permitirá uma maior adesão
da população ao projecto e a essas acções.

Relativamente ao Centro de Interpretação da Foz do Cobrão, projecto este que deverá garantir a
promoção e valorização do património que a albufeira irá submergir, sobretudo na vertente arqueológica,
arquitectónica e antropológica, mas que deverá ter igualmente em conta as vertentes paisagística e ambiental,
considera-se que deverá ser apresentado com maior detalhe. O enfoque deverá ser dado aos conjuntos mais
significativos, como os que surgem associados à exploração mineira, património molinológico e vernacular no
geral e ainda à arte rupestre (ver Medida Adicional n.º 2 – ponto 3.4.3 do presente parecer).
7.

Efectuar um estudo monográfico sobre o património molinológico existente na área de inundação do vale
do Ocreza (integrando estruturas associados como levadas e açudes) tendo por base as seguintes
ocorrências situadas da área a inundar: 7, 14, 16, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 44, 46, 47, 50, 52, 57, 58, 61, 66,
67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 88, 95, 98, 100, 105, 113, 114, 118, 119 e 120. Este estudo consiste numa
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caracterização de tipologias construtivas dos moinhos, elementos de moagem utilizados, técnicas de
contagem etc., devendo ser levado a cabo por especialistas em molinagem, preferencialmente
antropólogos e deverá ser articulado com os levantamentos arquitectónicos dos moinhos ainda
conservados. Este estudo deve ser publicado sob a forma de uma monografia que deverá aliar ao rigor
científico uma linguagem acessível, de forma a permitir a sua ampla divulgação.
O RECAPE refere que esta medida de compensação se encontra em desenvolvimento, sendo apresentado
o plano de trabalhos do Estudo Monográfico a desenvolver (Anexo H.2 do RECAPE).
O Estudo Monográfico deverá integrar todo o material gráfico e levantamento tridimensional que será
produzido no âmbito da nova medida aplicável à ocorrência n.º 50 (ver comentário à medida n.º 69 da DIA e à
medida adicional n.º 12, para a fase prévia à construção), bem como todos os estudos e registos gráficos
relativos às novas ocorrências desta tipologia detectadas, quer durante a fase de Anteprojecto como de
elaboração do RECAPE: ocorrências n.º 189, 207,219, 234, 239, 242, 244, 248, 249 e 251.
Considera-se, ainda, que o Estudo deverá servir de base ao programa/conteúdos do Centro de
Interpretação da Foz do Cobrão, dado que este conjunto patrimonial é um dos mais relevantes na zona que
será afectada pela albufeira.
Este estudo deverá ser remetido para análise antes do início da fase de exploração.

3.6

PROJECTO DE INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

A DIA refere a necessidade de apresentação de um Programa de Integração e Recuperação Paisagística
(Elemento n.º 27), sendo também referida a necessidade de elaboração de um Projecto de Integração e
Recuperação Paisagística. Foi aceite pela CA, em fase anterior, que seria entregue, na presente fase de RECAPE,
um Programa com um conjunto de orientações e medidas a que o futuro Projecto tenha de dar cumprimento.
Desta forma, foi verificada a conformidade do Programa com as directrizes orientadoras do PIRP, exposto
na análise ao Elemento 27.

3.7

1.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Implementação de um Plano de Monitorização da Estabilidade de Vertentes a aplicar em zonas que
apresentem risco de movimentos sobretudo nas vertentes do rio Ocreza na zona de instalação da albufeira,
nomeadamente se detectadas pelos levantamentos geomorfológico e geológico-geotécnico ou nas fases
posteriores, recorrendo a instrumentação implantada nos locais de risco potencial. Este programa poderá
ser revisto em fase de obra ou tendo em conta os resultados da monitorização.

Face às conclusões dos levantamentos geomorfológicos e geológicos-geotécnicos realizados,
apresentados no relatório técnico do RECAPE e nos seus Anexos, bem como no parecer que foi emitido sobre o
assunto, ambos da responsabilidade da FCUP, aceita-se que, nesta fase, não seja necessário implementar um
Plano de Monitorização da Estabilidade de Vertentes. Estas conclusões devem ser confirmadas com revisão a
efectuar na fase de desmatação da albufeira de acordo com o exposto no estudo acima referido onde se diz
que a análise deverá ser refinada após limpeza e desmatação da zona da albufeira, nomeadamente para
observação da espessura de solo nas zonas em que actualmente foi detectado decréscimo de declive das
encostas a cotas baixas.
2.

O Plano de Monitorização Ecológico deve ter início antes do início da construção do AH do Alvito (pode ser
coincidente ou não com os estudos complementares de caracterização da situação de referência previstos).
Este Programa de Monitorização do Estado Ecológico deve ser alvo de reavaliação em função dos novos
dados obtidos através dos estudos complementares definidos para aprofundamento da caracterização da
Situação de Referência.

O RECAPE apresenta (Anexo I.1) planos de monitorização para o acompanhamento dos seguintes valores
ecológicos: 1) Flora e Vegetação, 2) Mamofauna, 3) Herpetofauna, 4) Comunidade de Aves, 5) Comunidade de
Quirópteros, 6) Ictiofauna e 7) Bivalves Dulciaquícolas.
Concorda-se com o proposto nos planos n.º 1, 2, 3 e 5.
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Relativamente ao plano n.º 4, as áreas de nidificação confirmadas para as espécies com elevado interesse
para a conservação (águia de Bonelli; bufo-real; cegonha-preta; grifo) devem ser acompanhadas durante, pelo
menos, os cinco primeiros anos de exploração do AHA.
Os planos n.º 6 e 7 devem ser articulados com o Plano de Monitorização do Estado das Massas de Água,
nomeadamente no que se refere aos locais de amostragem. O método de amostragem a utilizar deve ser o
estabelecido pelo INAG.
3.

Implementação do Plano de Monitorização do Estado das Massas de Água de Superficial durante a fase de
construção, enchimento e exploração, procedendo-se previamente às acções de monitorização para
complementar a caracterização de referência já efectuada. Este plano deve ser elaborado tendo em conta
o expresso no Capt. 8.2 [Plano de Monitorização] da qualidade das águas superficiais e no Capt. 8.5 [Plano
de Monitorização] da ecologia no EIA, e no que se refere ao item: “Qualidade Ecológica da água em
ecossistemas lóticos e lênticos” e plano de monitorização da ictiofauna.
Este plano deverá permitir verificar a eficácia das medidas de minimização definidas, assim como a
necessidade de as alterar ou implementar novas, no sentido de ser assegurado o bom estado ecológico das
massas de água.
Este Plano é apresentado no Anexo I.2 do RECAPE.

Sobre este Plano há a referir que os índices para os elementos de qualidade biológica, nomeadamente
para os invertebrados bentónicos deve ser revisto tendo em conta os “Critérios para a Classificação das Massas
de Água Superficiais, rios e albufeiras”, de 2009, da responsabilidade do INAG. A classificação do estado deve
ter em conta este documento, assim as normas de qualidade que estejam definidas para as substâncias do
estado químico e poluentes específicos.
Não é referido se foi efectuada qualquer articulação com o Plano de Monitorização Ecológico para a
ictiofauna que consta no Anexo I.I., nomeadamente no que se refere aos locais de amostragem.
Na fase de pré-construção, devem ser considerados as 9 estações mencionadas no RECAPE. A
amostragem dos elementos biológicos e hidromorfológicos deve ser efectuada uma vez por ano, na Primavera,
e os parâmetros físico-químicos quatro vez por ano (sendo uma das campanhas coincidente com a dos
elementos biológicos).
Em relação aos parâmetros físico-químicos, devem ser incluídos os poluentes específicos, que deverão
ser monitorizados 4 por vezes por ano, sendo seleccionados tendo em conta as potenciais fontes emissoras
destas substâncias
Para a amostragem dos elementos biológicos devem ser considerados os manuais para a avaliação da
biológica da qualidade da água em sistemas fluviais, segundo a Directiva Quadro da Água para peixes,
macrófitos, invertebrados bentónicos e fitobentos-diatomácias, elaborados pelo INAG.
Para os elementos hidrogeológicos deve ser considerado o River Habitat Survey.
Deverá monitorizado o estado químico. Em relação às substâncias mencionadas no Anexo I do Decreto-lei
n.º 103/2010, de 24 de Setembro, devem ser considerados os limites de quantificação nele estabelecidos.
Na fase de construção, para além da optimização do Programa definido para a pré-construção, deve ser
continuada a monitorização em rios atrás referida para a fase de pré-construção, assim como os parâmetros
microbiológicos, nomeadamente nos locais da obra onde se localizarem as estruturas de recolha e tratamento
de águas residuais produzidas. Durante a fase de construção todos os parâmetros físico-químicos gerais e
parâmetros microbiológicos devem ser recolhidos com uma frequência mensal.
Na fase de enchimento e exploração considera-se que deverão ser mantidas as estações em rios que não
serão submersas, devendo ser definidas, georreferenciadas e representadas em cartografia as novas estações
na albufeira: em que uma das estações deve ficar a 500 m da barragem). No que se refere às estações que se
localizam na albufeira, a frequência de amostragem será de 6 vezes para o fitoplâncton Outono, Inverno,
Primavera e 3 vezes no Verão – Junho a Setembro) e uma vez para os peixes.
A amostragem do fitoplâncton ser efectuada de acordo com INAG, I.P. (2009). Manual para a Avaliação
da Qualidade Biológica da Água em Lagos e Albufeiras segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de
Amostragem e análise para o Fitoplâncton. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, I. P..
Para a fauna piscícola deverá ser seguido o documento INAG, I.P. (2009). Amostragem piscícola em
lagos/albufeira em Portugal com redes de emalhar de malhas múltiplas - a Norma CEN EN 14757: 2005.
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Documento tradução e de orientação. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, I. P..
Para além da entrega dos relatórios previstos, os dados devem ser entregues em ficheiros Excel, de
acordo com os templates a definir pelo INAG/ARH.
Para a avaliação do estado devem ser considerados os “Critérios para a Classificação das Massas de Água
Superficiais, rios e albufeiras”, de 2009, da responsabilidade do INAG.
A análise dos dados de monitorização deve contemplar a avaliação do impacte do regime de exploração
na evolução da qualidade/estado da massas de água dos meios lênticos e a eficácia do regime de caudais
ecológicos e do caudal de limpeza no estado das massas de água a jusante da barragem.
A revisão do plano de monitorização deve ser apresentada, para aprovação, previamente ao início da
obra.
4.

Deve ser apresentado um Plano de Monitorização no âmbito do PNBEPH, o qual inclua os resultados dos
programas de monitorização, bem como a informação relativa à fase de exploração do AH do Alvito.
Anualmente deve ser apresentado um relatório técnico, destinado a contribuir para a elaboração do
relatório anual de avaliação e controlo do PNBEPH.

Relativamente ao Programa de Monitorização do PNBEPH, considera-se que o mesmo integra os
indicadores de controlo definidos, em função dos factores críticos considerados no âmbito da Avaliação
Ambiental do PNBEPH, pelo que o mesmo deverá ser apresentado tal como referido no RECAPE.
5.

Instalação de uma rede de estações de registo de sismicidade que permita a observação sismológica
durante o período de construção, e a continuação da sua observação durante o primeiro enchimento e
exploração do empreendimento.

Atendendo ao parecer do LNEC, que indica não ser necessária a instalação de uma rede para
monitorização da sismicidade, o RECAPE não prevê a instalação de qualquer rede de estações de registo de
sismicidade, ao contrário do que era indicado no EIA como medida de minimização. Assim, salienta-se a
importância que assume o acompanhamento, por parte do LNEC, dos planos do primeiro enchimento ou de
enchimento após esvaziamento prolongado da albufeira, e de observação durante a fase de exploração, tal
como consta do Regulamento de Segurança de Barragens (anexo ao Decreto-Lei n.º 344/2007).
6.

O Plano de Monitorização Hidrogeológico (do estado das massas de água subterrâneas) deve incluir:
a) Implementação de uma rede de monitorização, com cerca de 20 pontos de água e sondagens a
seleccionar, para controlo periódico do funcionamento hidráulico da obra e dos impactes à superfície.
Esta rede incluirá uma estação para controlo de caudais na Foz do Cobrão, para registo global dos
escoamentos na área do circuito hidráulico. Todo o sistema se deverá manter operacional pelo menos
dois anos após o final das obras.
b) Instalação de piezómetros antes da fase de construção, de forma a permitir antecipar a evolução do
nível freático. No caso de se prever um afluxo significativo de água à obra deve ser instalado um
sistema de rebaixamento antes do início dos trabalhos. Os piezómetros instalados devem continuar em
observação na fase de exploração. A monitorização deve ser complementada com a observação dos
parâmetros relativos à qualidade da água, em particular no que se refere às substâncias produzidas e
armazenadas nas instalações, tendo em vista a detecção de eventuais fugas ou derrames acidentais.

O Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas deve ser apresentado, de forma detalhada, para
aprovação, previamente ao início da obra.
7.

Implementar um Plano de Monitorização para o Uso do Solo que deve seguir as seguintes directrizes:
a) Monitorização dos usos primários da albufeira do Alvito que integram energia, abastecimento público
ou agricultura.
b) Monitorização de usos secundários que respeitam a satisfação da procura em termos de lazer e
turismo, ou de potencial de minimização de episódios extremos e que configuram situações de risco
com sejam cheias e ocorrência de incêndios, ou de valorização do património cultural e natural locais.
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c)

Os locais de amostragem a definir para a realização da presente monitorização deverão ser escolhidos
numa envolvente de 500 m à albufeira do Ocreza, devendo a monitorização ser realizada com uma
periodicidade bianual.
d) As técnicas e métodos de análise a aplicar corresponderão à actualização da cartografia de ocupação
do solo produzida no presente EIA com recurso a uma ferramenta de sistemas de informação
geográfica (SIG), a qual assentará na compilação de dados actualizados sobre os usos da albufeira,
seja por compilação de dados junto das Autarquias e demais entidades competentes, seja pela
consulta de elementos cartográficos disponíveis para o efeito, nomeadamente, os decorrentes de
ortofotomapas actualizados ou caracterizações de uso do solo elaboradas no âmbito dos estudos
inerentes à revisão dos Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos atravessados. Os dados
assim obtidos permitirão aferir da disponibilidade do aproveitamento para fins múltiplos, para além da
produção de energia.
e) Os relatórios de monitorização a produzir terão uma periodicidade bianual.
Concorda-se com o Plano de Monitorização do Uso do Solo em todos os seus aspectos, sendo importante
que a selecção dos locais de amostragem (na envolvente dos 500 m à albufeira do AHA) seja fundamentada,
antes ou no próprio Relatório de Monitorização.
8.

Implementar um Plano de Monitorização de Desenvolvimento Humano e Competitividade que deve seguir
as seguintes directrizes:
a) Monitorização da contribuição efectiva do AH para incremento da qualidade de vida, incidindo nos
seguintes parâmetros de monitorização:
b) Emprego e benefício de famílias.
c) Crescimento populacional.
d) Actividades económicas.
e) Investimento público autárquico.
f) Outros que possam vir a ser definidos em fase de projecto de execução.
g) Monitorização da contribuição efectiva do AH para o incremento da actividade económica, incidindo
nos seguintes parâmetros de monitorização:
h) Turismo.
i) Produção e comércio de produtos agrícolas locais de excepção.
j) Actividades como o artesanato.
k) Outros que possam vir a ser definidos em fase de projecto de execução.
l) Os locais de amostragem a definir para a realização da presente monitorização devem ser escolhidos
dentro dos concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão e deverão incidir, no mínimo, nas
freguesias atravessadas pelo AH, devendo a monitorização ser realizada com um periodicidade
bianual.
m) As técnicas e métodos de análise a aplicar corresponderão ao levantamento dos parâmetros de
monitorização, através de consulta ao Instituto Nacional de Estatística (INE), Câmaras Municipais de
Castelo Branco e de Vila Velha de Ródão, e, se necessário, com recurso a inquéritos e levantamentos de
campo. Os dados assim obtidos permitirão aferir da disponibilidade da contribuição do AH para o
incremento da qualidade de vida e da actividade económica local e regional.
n) Os relatórios de monitorização a produzir terão uma periodicidade bianual.

Relativamente ao Plano de Monitorização do Desenvolvimento Humano e Competitividade, considera-se
que o mesmo se encontra esquematizado de forma equilibrada, merecendo plena concordância, sendo de
evidenciar como aspectos mais importantes:
•

A complexidade que o mesmo plano representa, dadas as características qualitativas dos conceitos em
questão, considerando-se que a operacionalização apresentada se adequa satisfatoriamente à
situação em presença.

•

A sua relação com a “Acção Integrada de Desenvolvimento Económico e Social no âmbito do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito”, da qual resultou e se justifica a definição de um conjunto
de indicadores integrados.

•

As técnicas e métodos de registo e tratamento dos dados afiguram-se como passíveis de assegurar um
desempenho satisfatório, o que não obsta a que o próprio documento anteveja desde já dois critérios
que permitirão a eventual necessidade de rever o conjunto de indicadores.
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9.

Implementar um Plano de Monitorização para o Ambiente Sonoro, o qual deve seguir as seguintes
directrizes:
Para a fase de construção:
Efectuar campanhas de caracterização da situação de referência, junto dos receptores sensíveis mais
próximos da área de implantação do projecto.
Os resultados obtidos devem constar no primeiro relatório de acompanhamento de obra.
Para a fase de exploração:
Realizar uma campanha de medições de ruído após o enchimento e com o aproveitamento em
exploração, de forma a verificar que os níveis sonoros nos receptores sensíveis não se alteram.
- Caso se verifique um aumento dos níveis sonoros nos receptores sensíveis, superior aos limites legais,
provocado pelo funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico deverão ser propostas medidas de
minimização.

O plano de monitorização para o Ambiente Sonoro prevê a realizar de monitorizações nas povoações mais
próximas das vias de circulação dos veículos pesados, além dos receptores dos quais se recebam reclamações
durante o período de construção. As campanhas terão uma frequência mensal durante o primeiro ano de obra,
sendo esta revista aquando da elaboração do relatório anual de monitorização. Concorda-se com os locais e
frequências propostos no plano.
Relativamente às técnicas e métodos de análise, salienta-se que as medições deverão, ainda, ter em
consideração os procedimentos constantes do documento Circular de Clientes n.º 02/2007 (Critérios de
acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei
n.º 9/2007), editado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), de forma a assegurar que os resultados
das medições sejam representativos do período temporal que se pretende caracterizar.
Relativamente aos critérios de análise, deverá ser acautelada a eventual classificação oficial de zonas
mistas e sensíveis, a efectuar pelo município, na verificação do cumprimento dos valores limite legais.
Recomenda-se, ainda, a consulta do documento Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de
Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração, publicado em Novembro de 2009 e disponível no portal da APA
(http://www.apambiente.pt), que se destina às equipas técnicas que estabelecem os programas de
monitorização de ruído, realizam a monitorização do ruído, incluindo as campanhas de medição, e que
elaboram os respectivos relatórios, no âmbito do processo de Pós-Avaliação de projectos sujeitos a AIA. Este
documento pretende complementar as indicações gerais constantes no Anexo V - Estrutura do relatório de
monitorização, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que regulamenta o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio (alterado e republicado pelo Decreto-lei nº197/2005, de 8 de Novembro), especificando os aspectos
particulares do descritor ruído, no sentido de melhor serem atingidos os fins a que se destina a monitorização.

3.8

MEDIDAS PARA LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO (LMAT) DO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO
ALVITO

Está prevista a execução de uma Linha de Muito Alta Tensão de 400 kV, com uma extensão de cerca de 28
km, que será sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Conforme referido no RECAPE, o
projecto da linha eléctrica encontra-se «actualmente em avaliação no contexto de um Estudo de Impacte
Ambiental autónomo e que seguirá igualmente um processo de Avaliação de Impacte Ambiental específico».
A DIA determina que as restrições identificadas, aquando da avaliação do AHA, devem ser tidas em conta
aquando da elaboração do EIA da LMAT «de forma a que a linha eléctrica se desenvolva em perfeita articulação
com as restrições identificadas na presente avaliação».
Desta forma, apesar das referidas medidas não serem passíveis de verificação na presente fase, o Estudo
de Impacte Ambiental deste projecto associado deverá ter em consideração as medidas da DIA.
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4. RESULTADOS DA FASE DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO
O período de acompanhamento público decorreu durante 13 dias úteis, de 21 de Fevereiro a 9 de Março
de 2011.
Durante este período, foram recebidos sete pareceres com a seguinte proveniência:
Entidades da Administração Central
•

AFN – Autoridade Florestal Nacional

•

DGADR – Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Entidades da Administração Local
•

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

•

Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras

Entidades
•

ANA, Aeroportos de Portugal

•

EP, Estradas de Portugal, SA

•

REFER, Rede Ferroviária Nacional

Dos pareceres recebidos, realçam-se os procedentes das entidades da Administração Local, cujas opiniões
divergem quanto ao restabelecimento previsto e que tem por objectivo assegurar a ligação entre as povoações
da Carapetosa e Ferrarias Cimeiras, entre os concelhos de Vila Velha de Ródão e Castelo Branco, designado por
Ponte da Carapetosa.
A CM de Vila Velha de Ródão manifesta a sua discordância quanto à construção daquele
restabelecimento. Em seu entender tal ligação não tem qualquer interesse para o município, além de que
implicará novos investimentos em infra-estruturas rodoviárias, que o município não tem capacidade nem
interesse em realizar. Refere que, como medidas de compensação económica, embora não especificando, teria
interesse noutras iniciativas.
No entanto, a Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras reitera da importância de o projecto
contemplar aquele restabelecimento, a fim de assegurar a ligação entre aquelas localidades.
As restantes entidades informam:
a AFN, da existência de sobreiros e azinheiras em povoamento e dispersos numa área de cerca de 40 ha,
pelo que relembra da necessidade de garantir o cumprimento de toda a legislação florestal, em particular o
disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Março, na sua actual redacção, relativo a medidas de protecção
aos povoamentos de sobreiro e azinheira, a saber:
-

o corte ou arranque daqueles exemplares está sujeito a autorização da AFN;

-

a AFN só pode autorizar os cortes ou arranques em povoamentos de sobreiro e azinheiras para
empreendimentos de imprescindível utilidade pública, sem alternativa de localização;

-

pode ser exigida a constituição de novas áreas de povoamentos nunca inferiores às afectadas pelo
corte ou arranque de sobreiros e azinheiras multiplicadas por um factor de 1.25.

a DGADR, que na área de intervenção do projecto não se desenvolvem estudos, projectos ou acções da
sua competência. Entende, no entanto, que deverá ser consultada a DRAP Centro, dada a possibilidade de
existência de acções da sua competência, na área de intervenção do projecto;
a ANA, da necessidade de serem contempladas as situações de sinalização/balizagem dos elementos que
constituem Aproveitamento Hidroeléctrico que se enquadrem na caracterização de obstáculos à navegação
aérea da circular de informação aeronáutica n.º10/03, de 6 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil.
Refere, também, que o projecto final e definitivo deverá ser enviado aquela entidade, para apreciação, no
âmbito das Servidões Aeronáuticas Gerais;
a EP, Estradas de Portugal, que o IC8 Proença-a-Nova/Perdigão (A23/IP2) se localiza na proximidade do
projecto intersectando o rio Ocreza, a jusante do aproveitamento hidroeléctrico, mas com ele não interferindo,
conforme planta que anexa;
a REFER, nada ter a opor com o projecto em avaliação por o mesmo não conflituar com Rede Ferroviária
Nacional.
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5. CONCLUSÕES
No âmbito da Pós-Avaliação, o RECAPE tem por objectivo descrever e demonstrar o cabal cumprimento
das condições impostas na DIA, devendo, neste âmbito, efectuar uma caracterização mais completa dos
impactes ambientais relativos a alguns dos factores em análise, de forma a permitir uma concretização e
discriminação das medidas de minimização a implementar.
Face ao exposto no presente parecer, embora o Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroeléctrico
do Alvito contemple, no geral, as condições impostas na DIA, considera-se que o RECAPE não dá cumprimento
integral ao solicitado, existindo elementos que necessitam de ser revistos e justificados, a fim de permitir à CA
verificar se o Projecto de Execução cumpre totalmente as disposições da DIA.
Os elementos a apresentar, além de detalhados ao longo do parecer, encontram-se sistematizados na
Tabela 2 (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 projecto
(celebração do Contrato de Concessão) e previamente ao início da obra.
Salienta-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 Projecto.
Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização deverão ser
entregues à Autoridade de AIA.
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ANEXOS

QUADRO-RESUMO DO CUMPRIMENTO DA DIA
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Tabela 2: Quadro-Resumo do Cumprimento da DIA

Elementos a entregar com o
RECAPE

Resultados
prévios

Condicionantes

Condições da DIA

Estado

Observações

1

Enquadramento do projecto em IGT

Cumprida

Informar a A.AIA da integração do projecto nos PMOT, após revisão

2

Restabelecimentos

Cumprida

-

3

Ligação da ponte da Carapetosa

Cumprida

-

4

Programa de Compensação Ambiental (PCA)

Cumprida

Ver análise de Elementos a entregar com o RECAPE (Elemento 28)

5

Entrega de elementos solicitados na DIA

Parcialmente cumprida

Ver análise de Elementos a entregar com o RECAPE

6

Parecer favorável da ERRAN

-

7

Concretização de medidas de minimização, compensação e programas
de monitorização

8

Recuperação de áreas afectadas e acompanhamento ambiental de obra

9

Inclusão de medidas no Caderno de Encargos da Obra

Cumprida
Não passível de
verificação nesta fase
Não passível de
verificação nesta fase
Parcialmente cumprida

1

Estudo complementar sobre bivalves

2

Estudo complementar sobre a ictiofauna

3

Estudo complementar sobre a lontra

4

Estudo complementar sobre o rato de cabrera

1

Estudo de viabilidade de ponte sobre a ribeira da Líria

Cumprido

-

2

Caracterização da rede de falhas e fracturas, avaliação do risco
sismotectónico e potencial conexão hidráulica

Cumprido

-

3

Levantamento geomorfológico e geológico-geotécnico

Cumprido

-

4

Cronograma das obras com estimativa de movimentação de terras

Cumprido

-

5

Programa geológico-geotécnico em fase de projecto de execução

Cumprido

-

6

Cartografia de vulnerabilidade à poluição

Cumprido

-

7

Modelo hidrogeológico

Cumprido

-

8

Impactes da construção do circuito hidráulico

Cumprido

-

9

Levantamento e caracterização de pontos de água

Cumprido

-

10

Influência do circuito hidráulico no escoamento subterrâneo

Cumprido

-

Ver análise de Medidas de Minimização, Medidas de Compensação e
Programas de Monitorização
Ver análise de Elementos a entregar com o RECAPE e Medidas de Minimização
Ver análise de Medidas de Minimização
-

Cumprido

Integração de MM adicional no PGA da Empreitada
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Condições da DIA
11

Estado químico de massas de água subterrâneas

Estado

Observações

Cumprido

-

12

Avaliação do estado das massas de água superficial

Parcialmente cumprido

13

Determinação de caudais ecológicos através da metodologia IFIM

Parcialmente cumprido

14

Critérios para a aplicação do regime de caudais ecológicos

Parcialmente cumprido

15

Dimensionamento de dispositivos de transposição para a ictiofauna

Parcialmente cumprido

A revisão da avaliação das massas de água superficial deve ser apresentada e
aprovada antes do licenciamento do projecto
A determinação dos caudais ecológicos deve ser apresentada e aprovada
antes do licenciamento do projecto
Informação adicional a apresentar e aprovar antes do licenciamento do
projecto
Informação adicional a apresentar e aprovar antes do licenciamento do
projecto

16

Transporte sedimentar

Cumprido

Integração de MM adicional no PAA

17

Levantamento batimétrico da albufeira de Pracana

Cumprido

-

18

Modelo de qualidade da água e levantamento de fontes de poluição

Parcialmente cumprido

Informação adicional a apresentar e aprovar antes do licenciamento do
projecto

19

Plano de intervenção do troço de rio fortemente modificado

Parcialmente cumprido

Revisão do Plano a apresentar e aprovar antes do licenciamento do projecto

20

Condições excepcionais da segunda tomada de água

Cumprido

-

Parcialmente cumprido

Informação adicional a apresentar e aprovar antes do licenciamento do
projecto

21

Estado da albufeira de Pracana

22

Áreas de maior importância faunística

Cumprido

Correcção de informação e integração na Carta de Condicionantes

23

Estudo do cumba Barbus comizo

Cumprido

Reformulação do PGA e do PCA, a apresentar e aprovar antes do início da obra

24

Plano para espécies aquícolas invasoras

Cumprido

Reformulação do Plano, a apresentar e aprovar antes do início da obra

25

Plano de Requalificação do rio Ocreza

Cumprido

Reformulação do PCA, a apresentar e aprovar antes do início da obra

26

Protecção do pool genético

Cumprido

-

27

Programa de Integração e Recuperação Paisagística

Cumprido

Apresentação do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística, para
análise e aprovação, antes do início da obra

28

Programa de Compensação Ambiental do AHA

Cumprido

Reformulação do PCA, a apresentar e aprovar antes do início da obra

29

Plano Especial para as Espécies de Flora Exóticas e Invasoras

Cumprido

Reformulação do Plano, a apresentar e aprovar antes do início da obra

30

Prospecção de abrigos de morcegos

Parcialmente cumprido

Apresentação de elementos adicionais até Dezembro de 2011

31

Monitorização de avifauna

Cumprido

-

32

Localização dos estaleiros de obra

Cumprido

Elementos adicionais, a apresentar e aprovar antes do início da obra

33

Povoamentos de sobreiro e azinheira

Cumprido

-

34

Estimativa de movimentações de terra

Cumprido

-

35

Áreas definitivas das escombreiras

Cumprido

-
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Condições da DIA

Estado

Observações

36

Reavaliação das medidas de minimização - Património

Parcialmente cumprido

Integração de medidas no Caderno de Encargos, a apresentar e aprovar antes
do licenciamento do projecto

37

Planta de Condicionantes Patrimoniais

Parcialmente cumprido

Reformulação da Planta, a apresentar e aprovar antes do início da obra

38

Traçado de linhas de baixa tensão

Cumprido

Elementos adicionais, a apresentar e aprovar antes do início da obra

1

Cumprimento da planta de condicionamentos

Parcialmente cumprida

Reformulação da Planta, a apresentar e aprovar antes do início da obra, em
conjunto com o Caderno de Encargos e o PAA

2 - 16
17 - 25 MM relativas ao património

MM – Fase de Construção e Enchimento

Parcialmente cumpridas
Integradas no PAA e no
Cadernos de Encargos

Reformulação de algumas medidas – apresentação, para aprovação, do PAA e
do Caderno de Encargos antes do licenciamento do projecto

-

Os resultados das medidas prévias à obra devem ser apresentados à A.AIA,
para aprovação, antes do início da obra.
As medidas a implementar durante a fase de construção devem ser integradas
no Caderno de Encargos, a apresentar, para aprovação, antes do
licenciamento do projecto

Cumpridas

Reformulação do Plano de Compensação Ambiental, a apresentar e aprovar
antes do início da obra

-

Medidas de Compensação

Implementação de medidas adicionais, para a fase prévia à construção e para
a fase de construção, a integrar no Caderno de Encargos, a apresentar, para
aprovação, previamente ao licenciamento do projecto

1

Restauração de galerias ripícolas, de bosques esclerófilos e de outra
vegetação ripícola

2

Protecção do pool genético da ictiofauna local

3

Preservação do estado ecológico das ribeiras afluentes à albufeira

4

Levantamento e eliminação de barreiras à ictiofauna autóctone

5

Criação de locais para substituição de áreas de sedimentação natural

6

Desenvolvimento e valorização patrimonial da região da albufeira do
AHA

Cumprida

7

Estudo monográfico sobre o património molinológico

Cumprida

Programas de
Monitorização

Medidas Adicionais

Cumpridas

1

Plano de Monitorização da Estabilidade de Vertentes

Aceite

Apresentação do estudo, para aprovação, antes do início da fase de
exploração do projecto
Aceita-se a não implementação do plano na presente fase; revisão da
necessidade após limpeza e desmatação da zona da albufeira

2

Plano de Monitorização Ecológico

Aceite

Articular com Plano de Monitorização do Estado das Massas de Água

3

Plano de Monitorização do Estado das Massas de Água Superficial

A reformular

Reformulação do Plano, a apresentar e aprovar antes do início da obra

4

Plano de Monitorização no âmbito do PNBEPH

Aceite

-

5

Rede de estações de registo de sismicidade

Aceite

Aceita-se a não instalação de uma rede de estações de registo de sismicidade
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Condições da DIA

Estado

Observações

6

Plano de Monitorização Hidrogeológico

A apresentar

Apresentação do Plano, para aprovação, antes do início da obra

7

Plano de Monitorização para o Uso do Solo

Aceite

-

8

Plano de Monitorização de Desenvolvimento Humano e
Competitividade

Aceite

-

9

Plano de Monitorização para o Ambiente Sonoro

Aceite

Deverá integrar recomendações
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