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ANEXO 3

DECLARAÇÃO DO DONO DE OBRA

A ATMAD – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro declara, na qualidade de promotora do
projeto de Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca, que irá assegurar:
1. A concretização integral das condicionantes, das medidas de minimização e dos planos de
recuperação das áreas intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de
monitorização constantes da DIA emitida para o projeto.
2. A salvaguarda do funcionamento do sistema de transposição instalado na Barragem de
Pretarouca, constituído pelo canal de by-pass e escada para peixes.
3. A salvaguarda do regime de caudais ecológicos respeitando as disposições da DIA emitida
para a Barragem de Pretarouca. Desta forma, o caudal ecológico sofrerá um ajustamento
progressivo em função dos resultados dos trabalhos de monitorização das comunidades
aquáticas e ribeirinhas realizados ao longo dos três anos da fase de exploração da
Barragem de Pretarouca.
4. A apresentação à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos Relatórios de
Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO), incluindo o RAAO preliminar, de
Recuperação das Áreas Intervencionadas e de Monitorização com a periodicidade prevista
em cada plano.
5. A implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado
no Anexo 4.1 do Volume III - Anexos Técnicos.
6. A implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI),
apresentado no Anexo 4.3 do Volume III - Anexos Técnicos.
7. A implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGR), apresentado no Anexo 4.4 do Volume III - Anexos Técnicos.
8. A implementação dos Planos de Monitorização de Flora e Habitats e de Recursos Hídricos
apresentados, respetivamente, nos Anexos 6.1 e 6.2 do Volume III - Anexos Técnicos.
9. A apresentação à AIA, na fase de construção e na fase de exploração, de relatórios anuais
com eventuais reclamações e pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi
dado. Este relatório deve também ser comunicado às respetivas juntas de freguesia (União
das Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca).
10. A atualizar a Planta de Condicionamentos sempre que se venham a identificar elementos
que justifiquem a sua salvaguarda.

1

11. A contratação da Equipa de Acompanhamento Ambiental, que será composta por um
técnico com formação na área de ambiente ou afim, e que integrará igualmente a Equipa
de Acompanhamento Arqueológico.
12. Que o acompanhamento ambiental iniciar-se-á na fase que antecede a obra, aquando do
planeamento desta, e estender-se-á até à conclusão da construção.
13. Que antes da construção serão efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da
equipa de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do
projeto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto
no terreno, com estacas e/ou balizagens).
14. A informação à Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto.
15. A informação sobre a construção e instalação do projeto, ao SNBPC – Serviço Nacional de
Bombeiros e Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate
a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do
projeto.
16. O acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro,
abertura de caminhos, de valas de cabos e desmatação; o acompanhamento será
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em
simultâneo será garantido o acompanhamento de todas as frentes. A adoção de medidas
de minimização complementares caso os resultados o justifiquem.
17. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor
do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo: no caso de elementos
arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de
memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
18. A adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras), sempre que os resultados obtidos no
Acompanhamento Arqueológico o determinem. Garantir que os eventuais achados móveis
serão colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património;
19. Que as ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da
execução do projeto, e por proximidade da frente de obra, serão registadas, para memória
futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual.
20. A prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida visibilidade, de
forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio à obra,
depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já
prospetadas.
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21. A comunicação prévia à Autoridade de AIA da adoção de medidas de minimização não
previstas, ou a alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser
consideradas necessárias no decorrer da empreitada, bem como as eventuais alterações
ao projeto ou às atividades de construção previstas que venham a ser consideradas.
22. Que sempre que na fase de exploração se desenvolvam ações de manutenção, reparação
ou de obra, será fornecida para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos
responsáveis.
23. O encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das operações de
manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
24. Que face ao horizonte de tempo de exploração do Projeto e à dificuldade de prever as
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor,
apresentará, no último ano de exploração do Projeto, a solução futura de ocupação da área
de implantação do projeto. Assim, será apresentado um plano de desativação
pormenorizado contemplando, nomeadamente:
-

A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual será
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com
o quadro legal então em vigor;

-

As ações de desmantelamento e obra a considerar;

-

O destino a dar a todos os elementos retirados;

-

A definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

-

O Plano de Recuperação final de todas as áreas afetadas.

Todas as ações, de forma geral, obedecerão às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.

<local>, <data – dia, mês e ano>

<Representante do Dono de Obra>
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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui uma base do Plano de Acompanhamento Ambiental da
Obra (PAAO) para a construção do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
(AHB de Pretarouca), que integra as medidas e recomendações da DIA, cuja
implementação será da responsabilidade do adjudicatário da empreitada de construção.
Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de
assegurar o cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) para a fase de construção, através da integração no Contrato da
Empreitada de construção do AHB de Pretarouca, de um documento designado como
“Condicionamentos e Medidas Ambientais”, que inclui, para além do presente PAAO, a
Listagem das Medidas Ambientais para a fase de construção, o Plano de Recuperação
das Áreas Intervencionadas (PRAI), o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PPGRCD), a Declaração de Impacte Ambiental emitida para o
projeto, bem como a Planta de Condicionamentos (Anexo 1 deste documento),
comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Assim, o acompanhamento ambiental da obra irá consistir num serviço de assistência
técnica ambiental, dirigido fundamentalmente para a fiscalização e aplicação das
medidas de minimização por parte do empreiteiro durante a fase de execução da obra.
Esta fiscalização abrange também o acompanhamento arqueológico da empreitada.
O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de
acompanhamento ambiental e quais as suas responsabilidades, estabelece os
procedimentos que a equipa de acompanhamento ambiental terá de realizar, de forma a
concretizar os seguintes objetivos principais:


Verificação do cumprimento, por parte do empreiteiro, das condicionantes e
medidas de minimização da fase de construção constantes na DIA;



Assegurar a aplicação adequada das medidas de minimização de potenciais
impactes ambientais negativos;



Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor;



Correção de inconformidades detetadas no decorrer da obra;



Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas
mais ajustadas a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra,
resultantes ou não de reclamações.
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2.

2.1

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Infraestruturas Previstas

O Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca (AHB de Pretarouca)
localizar-se-á num troço do rio Balsemão a jusante da Barragem de Pretarouca, numa
área pertencente à NUT III - Douro, abrangendo o concelho de Lamego e a União das
Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca.
Será constituído pelos seguintes elementos, de montante para jusante:


Tomada de água superficial no encontro esquerdo da barragem de Pretarouca, já
totalmente executada, com exceção do maciço exterior que envolverá o troço
inicial da conduta adutora.



Conduta adutora, com cerca de 3463 m de extensão, implantada em vala coberta
ao longo da encosta esquerda do rio Balsemão.



Conduta forçada, com uma extensão aproximada de 1073 m. A conduta será
instalada à superfície em cerca de 16% da sua extensão e em vala coberta nos
restantes 84%.



Central hidroelétrica e restituição no rio Balsemão, junto à povoação de Sardinho
e à Estação Elevatória de Magueija.

O aproveitamento será explorado em regime de fio-de-água com regularização diária pelo
que será instalado, na câmara de carga, um medidor de nível cujas indicações,
transmitidas à central, permitirão a regulação automática da turbina, funcionando esta em
regime abandonado.
As características mais pormenorizadas dos elementos do projeto encontram-se
expressas nas várias peças do Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de
Pretarouca.
Previamente à execução das obras, deverá ser efetuada uma visita para reconhecimento
do projeto no terreno que contará com a participação do Dono da Obra, do respetivo
empreiteiro e da equipa de fiscalização ambiental e arqueológica.

2.2 Programação das Obras

Para que a Autoridade de AIA possa ter uma noção do desenvolvimento das obras a
executar, apresenta-se em seguida o cronograma dos trabalhos previstos executar
durante a construção do AHB de Pretarouca (Quadro 1) realçando-se, no entanto, a
atenção para o facto de ser um cronograma indicativo pois este depende
significativamente das condições climatéricas.
Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos,
será entregue um cronograma atualizado, o qual terá também em consideração a época de
desenvolvimento dos trabalhos.
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Quadro 1 – Cronograma de Trabalhos a Executar
1º Inv e rno

1ª E s t ia ge m
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3.

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

3.1 Entidades
Intervenientes
Responsabilidades

no

Acompanhamento

Ambiental

e

Respetivas

São intervenientes no processo de acompanhamento ambiental as seguintes entidades:


Dono da Obra;



Empreiteiro;



Equipa
de
Acompanhamento
arqueológico).

Ambiental

(incluindo

acompanhamento

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das
entidades acima referidas.

Dono da Obra

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao
nível de Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente:

pág.4



Garantir o cumprimento do preconizado na DIA;



Fornecer o PAAO às demais entidades intervenientes no Acompanhamento
Ambiental da Obra;



Contratar a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA);



Acompanhar a implementação do PAAO;



Atualizar a planta de condicionamentos sempre que se venham a identificar
elementos que justifiquem a sua salvaguarda;



Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projeto;



Estar presente, sempre que necessário,
Acompanhamento Ambiental da Obra;



Comunicar à Autoridade de AIA a adoção de medidas de minimização não
previstas, ou a alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham
a ser consideradas necessárias no decorrer da empreitada;



Comunicar antecipadamente à Autoridade de AIA, para análise e emissão de
parecer, qualquer alteração ao projeto ou às atividades de construção;



Informar, sobre a construção e instalação do projeto, o SNBPC – Serviço Nacional
de Bombeiros e proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção
e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área
de implantação do projeto;

nas

reuniões

periódicas

de
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Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais
comunicações de entidades externas (ex: entidades oficiais) que possam ter
implicações no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra;



Remeter à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental os Relatórios de
Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO), de Recuperação das Áreas
Intervencionadas (RRAI) e de Monitorização (RM) com a periodicidade definida
em cada plano.

Empreiteiro

Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os
subcontratados que possam intervir na obra:


Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra;



Manter o Dono da Obra e a EAA informada quanto à calendarização e evolução
da obra;



Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente,
aplicável à empreitada;



Cumprir o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD) constante do Projeto de Execução.



Implementar um Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que o processo de
recolha/transporte/destino final dos resíduos é efetuado por empresas
devidamente acreditadas e cumpre o estipulado na legislação em vigor;



Implementar as medidas de minimização, aplicáveis à sua atividade, e previstas
no anexo relativo aos “Condicionamentos e Medidas Ambientais” do Contrato;



Implementar as medidas constantes do Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas que lhe digam respeito;



Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e
aprovadas pelo Dono da Obra e/ou Autoridade de AIA;



Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe
venham a ser dirigidas;



Assegurar que a informação relativa ao Acompanhamento Ambiental é do
conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais
subempreiteiros;



Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir
a ser sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na
DIA, nos PAAO, PPGRCD, e PRAI e no anexo relativo aos “Condicionamentos e
Medidas Ambientais” do contrato, ou outras que eventualmente possam vir a ser
recomendadas no decorrer da obra;



Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento
Ambiental.
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Equipa de Acompanhamento Ambiental e Arqueológico

A Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra deverá incluir, pelo menos, um técnico
de acompanhamento ambiental com formação nesta área ou numa afim, e um técnico de
acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela Direção Geral do
Património Cultura (DGPC).
Sempre que se revele necessário, a equipa de acompanhamento ambiental será
reforçada por técnicos especialistas.
O Técnico de Acompanhamento Ambiental da obra é responsável por:
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Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no
PAAO e no anexo relativo aos “Condicionamentos e Medidas Ambientais” do
contrato, que incluirá a verificação da implementação adequada das medidas
ambientais aplicáveis à fase de construção e transcritas no Quadro 2 deste
documento;



Assegurar a existência na obra de um dossier (Dossier de Ambiente da Obra) que
incluirá a DIA, o PAAO, o PGR, o PRAI e o PPGRCD, as Medidas Ambientais a
que o Empreiteiro se encontra obrigado (Quadro 2) e a documentação associada
à gestão de resíduos. Este dossier ficará acessível a todos os intervenientes;



Efetuar visitas periódicas à obra, ajustando-as às necessidades da empreitada;



Detetar e corrigir, em tempo útil, eventuais situações não previstas na obra, e
comunicá-las a todos os intervenientes;



Proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de
Constatações Ambientais – identificação de situações que constituam “Não
Conformidades” com a legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO,
ou situações que ainda não constituam “Não Conformidades” mas carecem da
tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria;



Elaborar relatórios de acompanhamento após cada visita de acompanhamento da
obra e os Relatórios periódicos de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO)
para entrega à Autoridade de AIA;



Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efetuadas, os
relatórios a apresentar à Autoridade de AIA, bem como outros documentos
relevantes relacionados com a ação de acompanhamento/fiscalização ambiental,
sejam remetidos a todos os intervenientes;
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Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para
implementação das medidas de minimização;



Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de
minimização, para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas
que podem surgir no decorrer da obra e informar a Autoridade de AIA das
mesmas;



Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável;



Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;



Verificar que todos os intervenientes na obra estão cientes das possíveis
consequências de uma atitude negligente em relação às medidas de minimização
previstas. Para tal, deverá:
- Prestar aos diversos trabalhadores e encarregados todas as informações

e/ou instruções necessárias sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra, e solicitar que os mesmos sejam transmitidos a
todos os intervenientes em obra na medida das suas atribuições;

- Garantir que todas as informações e/ou instruções são plenamente

entendidas;

- Informar dos valores patrimoniais em presença e das medidas cautelares

estabelecidas para os mesmos;



Identificar, e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão
das medidas de minimização preconizadas no PAAO;



Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que
respeita às medidas de minimização preconizadas no mesmo.

O Técnico Responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra tem a
responsabilidade de:


Solicitar a autorização por parte da DRC, de acordo com o Decreto-Lei nº270/99
de 15 de julho e em conformidade com a Lei nº107/2001 de 8 de setembro,
previamente ao início da execução dos trabalhos arqueológicos;



Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens e
depósitos), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro,
abertura de caminhos e desmatação; garantir o acompanhamento continuado e
efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo
terá de ser assegurado o seu acompanhamento. Adotar medidas de minimização
complementares caso os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico
assim o determine, bem como as medidas definidas no âmbito do Relatório de
Arqueologia apresentado no Anexo 7.2 do volume III do RECAPE.
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Efetuar a prospeção arqueológica, sistemática após desmatação, das áreas a
intervencionar, dos estaleiros e áreas de depósitos temporários, acessos e outras
áreas funcionais da obra de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas
de conhecimento; ou que não tenham sido prospetadas antecipadamente;



Sinalizar, e dar indicações ao empreiteiro para vedar, as áreas a salvaguardar
identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que vierem a ser
identificadas durante o acompanhamento arqueológico da obra e que se localizem
a menos de 50 m das áreas a intervencionar/utilizar;



Registar, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e
textual as ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em
consequência da execução do projeto e por proximidade da frente de obra.



Garantir que o caminho de Gardal (ocorrência n.º 10) não é usado como acesso
rodoviário à frente de obra, nem os seus limites afetados durante a fase de
desmatação e a circulação de viaturas;



Adotar medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras), sempre que os resultados obtidos no
Acompanhamento Arqueológico o determinem, devendo eventuais achados
móveis ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património;



Registar para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e
textual, todas as realidades com valor patrimonial existentes na área de afetação
do projeto e nas suas imediações;



Sempre que forem identificados elementos que justifiquem a sua salvaguarda, dar
indicação ao Dono de Obra;



Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;



Elaborar relatórios mensais de acompanhamento da obra, tendo que elaborar um
relatório final para entrega ao DRC.

3.2 Calendarização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra

O técnico de acompanhamento ambiental deverá deslocar-se à obra, no mínimo, com a
seguinte periodicidade:


Bissemanal a semanal: durante as fases com intervenções de maior vulto da obra;



Quinzenal a mensal: durante as restantes fases.

O Dono de Obra deverá dispor de uma Equipa de Fiscalização da obra civil, a qual
acompanhará os trabalhos quase continuamente e que garantirá o cumprimento das
especificações do Projeto. Essa equipa colaborará com a equipa de ambiente, no sentido
da fiscalização do cumprimento dos condicionamentos e medidas ambientais.
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A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante
o desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas
extraordinárias para resolução de situações pontuais.
O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra durante a sinalização
e vedação dos sítios patrimoniais, prospeção sistemática após desmatação, eventuais
sondagens arqueológicas, e sempre que as atividades que estejam a decorrer
correspondam a:


Desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização
do terreno nos locais de incidência da obra);



Escavações no solo.

3.3 Conteúdo dos relatórios a elaborar

Os relatórios de acompanhamento ambiental relativos a cada visita abordarão os
seguintes aspetos:


Evolução dos trabalhos de construção;



Verificação da implementação do PAAO e das medidas de minimização
constantes do mesmo;



Conformidades e não conformidades detetadas durante a inspeção efetuada na
obra;



Ocorrências de acidentes ambientais e medidas corretivas adotadas;



Dificuldades manifestadas pelo empreiteiro que, eventualmente, possam ter
conduzido a alterações de não conformidade;



Aspetos a melhorar pelo empreiteiro;



Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a
revelar-se necessárias;



Eventuais alterações das infraestruturas do Projeto;



Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho
ambiental do empreiteiro;



Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares.



Registo fotográfico.
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Os relatórios mensais de acompanhamento arqueológico abordarão os seguintes
aspetos:


Breve descrição e caracterização da obra em curso;



Síntese dos trabalhos arqueológicos

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir
informação adicional relevante não especificada.
Atendendo à dimensão da obra em causa, cumulativamente serão elaborados três
relatórios específicos de acompanhamento ambiental do Projeto, com o objetivo transmitir
à Autoridade de AIA o modo como decorreram os trabalhos de construção AHB de
Pretarouca, com a periodicidade seguidamente indicada:


O primeiro, a meio da fase de construção, com duração estimada em nove meses,
numa altura em que já tenham ocorrido as atividades de instalação do empreiteiro
e, na prática, a totalidade dos movimentos de terras significativos;



O segundo, no final da fase de construção, numa altura em que já estarão
concluídas as operações no âmbito da recuperação das áreas intervencionadas;



O terceiro, no final do primeiro ano de exploração, dando conta da evolução do
revestimento vegetal efetuado e dos resultados obtidos na monitorização
realizada.

Eventuais propostas de alterações ao projeto ou a ações de obra serão destacadas na
carta de envio do RAAO correspondente ao período anterior a que as mesmas se
pretendem concretizar.
Será ainda realizado um RAAO preliminar, com base na vista ao local do projeto após
este ter sido devidamente piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer
alteração/adaptação do Projeto ou medidas de minimização. Esta visita será realizada em
conjunto com o projetista e o empreiteiro.
A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída nos
relatórios a serem fornecidos à Autoridade de AIA. Essa documentação incluirá o registo
das ocorrências situadas nas proximidades das frentes de obra e de ocorrências que
entretanto sejam encontradas no decurso das obras.
Quando terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico
será elaborado um relatório global, que integrará toda a informação constante nos vários
relatórios de progresso, o qual será entregue ao DGPC.
O relatório final conterá uma memória descritiva e o registo fotográfico de todos os
elementos referidos, e sempre que se considere necessário, será complementado com
peças desenhadas com a inserção cartográfica das ocorrências.
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3.4 Planta de Condicionamentos

A Planta de Condicionamentos (Anexo 1 deste documento) constitui uma das peças
desenhadas do projeto de execução, sendo apresentada à escala 1:5000.
A Planta de Condicionamentos inclui todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros
e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os
condicionamentos.
Esta planta será distribuída a todas a pessoas afetas à obra e atualizada sempre que
justificável.
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4.

LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À OBRA

A legislação ambiental em vigor constitui uma referência fundamental para o SGA,
apresentando-se a seguir a legislação ambiental fundamental aplicável durante a
execução da empreitada, organizada por fator ambiental.
A. GERAL

− Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março: Aprova a orgânica da Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P.;
− Despacho n.º 12778/2010, de 9 de agosto: Criação da Comissão Permanente de
Acompanhamento para a Responsabilidade Ambiental;
− Declaração de Retificação nº 70/2009, de 1 de outubro: Retifica a Lei n.º 89/2009, de 31 de
agosto;
− Lei nº 89/2009, de 31 de agosto: Procede à primeira alteração à Lei nº 50/2006, de 29 de
agosto;
− Decreto-lei 147/2008, de 29 de julho: Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por
danos ambientais;
− Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto: Aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais;
− Lei n.º 19/2014, de 14 de abril que revoga a Lei n.º 11/87 de 7 de abril, alterada pela Lei
n.º13/2002, de 19 de fevereiro: Lei de Bases do Ambiente;
− Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: Estabelece o regime de utilização dos
recursos hídricos, determinando que toda a utilização privativa carece de um título de
utilização a ser emitido por uma administração de região hidrográfica (ARH).

B. RUÍDO

− Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto: Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
que aprova o Regulamento Geral do Ruído;
− Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março: Retificação ao Decreto-Lei n.º
9/2007;
− Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro: Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de
novembro;
− Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro: Transpõe para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que
altera a Diretiva n.º 2000/14/CE, relativa à aproximação das legislações dos Estados
membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para
utilização no exterior. Revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de março;
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− Declaração de Retificação n.º 57/2006 de 31 de agosto: De ter sido retificado o Decreto-Lei
n.º 146/2006, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído
ambiente, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 2006;
− Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa a avaliação
e gestão do ruído ambiente.

C. VIBRAÇÕES

− NP 1673:2000 (Vibrações Mecânicas e Choque – Avaliação de Exposição do Corpo
Humano a Vibrações. Parte 1 – Requisitos Gerais (ISO 2631-1:1997));
− NP 2074:1998: Avaliação da Influência em construções de vibrações provocadas por
explosões ou solicitações similares. Fixa critérios de limitação de valores dos parâmetros
característicos das vibrações produzidas por explosões ou operações, tendo em vista os
danos consequentes.

D. ÁGUAS E RECURSOS HIDRICOS

− Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro: Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15
de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos
− Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto: Sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
− Decreto-Lei nº130/2012, de 22 de junho: Procede à alteração da Lei nº 58/2005, de 29 de
dezembro, alterando pelo Decreto-Lei nº245/2009, de 22 de setembro, adaptando o Quadro
Institucional e de competências de gestão dos recursos hídricos, face à Lei Orgânica do
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, aprovada
pelo Decreto – Lei nº 7/2012, de 17 de janeiro, e à Orgânica da agência Portuguesa do
Ambiente, I.P, aprovada pelo Decreto-Lei nº 56/2012, de 12 de março.
− Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
135/2009, de 3 de junho, que estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e
classificação da qualidade das águas balneares;
− Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho: Estabelece especificações técnicas para a análise
e monitorização dos parâmetros químicos e físico-químicos caracterizadores do estado das
massas de água superficiais e subterrâneas e procede à transposição da Diretiva n.º
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho;
− Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro: Estabelece as normas de qualidade ambiental
no domínio da política da água e transpõe a Diretiva n.º 2008/105/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, e parcialmente a Diretiva n.º 2009/90/CE, da
Comissão, de 31 de julho;
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− Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 julho: estabelece os princípios e as regras para simplificar o
livre acesso e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional.
− Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho: Prorrogação do prazo de regularização dos títulos de
utilização de recursos hídricos;
− Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: Quarta alteração do Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de
utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira
alteração do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, estabelecendo a competência da
Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos às
águas;
− Despacho n.º 2434/2009 (2.ª série), de 19 de janeiro: Taxa de recursos hídricos;
− Portaria nº 803/2008, de 3 de outubro: Define que as áreas de jurisdição territorial das
CCDR são definidas com base na área geográfica NUTS II e que as áreas de jurisdição
territorial das ARH são definidas com base nas regiões hidrográficas (introduz alterações na
Portaria nº393/2008, de 5 de junho);
− Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho: Estabelece o regime económico e financeiro dos
recursos hídricos;
− Declaração de Retificação n.º 32/2008, de 11 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 93/2008,
de 4 de junho, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, que fevereiro de 2011 -10- estabelece o regime da utilização dos
recursos hídricos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 107, de 4 de junho de
2008;
− Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de junho: Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
− Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
− Portaria nº 1450/2007 de 12 de novembro: Fixa as regras do regime de utilização dos
recursos hídricos;
− Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto: Revoga o DL 243/2003. Estabelece o regime de
qualidade da água para consumo humano;
− Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio: Estabelece o regime da utilização dos recursos
hídricos;
− Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: Complementa a transposição da Diretiva n.º
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, que estabelece um
quadro de ação comunitária no domínio da política da água, em desenvolvimento do regime
fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro;
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Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro: De ter sido retificada a Lei n.º
54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, publicada
no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 219, de 15 de novembro de 2005;
− Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, 23 de fevereiro: De ter sido retificada a Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das
águas;
− Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem
jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das
águas;
− Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro: Estabelece a titularidade dos recursos hídricos;
− Declaração de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de novembro: De ter sido retificado o DecretoLei n.º 236/98, do Ministério do Ambiente, que estabelece normas, critérios e objetivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas
em função dos seus principais usos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 176, de
1 de agosto de 1998;
− Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto: Estabelece normas, critérios e objetivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas
em função dos seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março;

F. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS / AR

− Decreto-lei 85/2014, de 27 de maio: Assegura a execução na ordem jurídica interna das
obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1005/2009, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada
de ozono;
− Regulamento n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril: Relativo a
gases fluorados com efeitos de estufa. Revoga o Regulamento n.º 842/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de maio:
− Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril: Assegura a execução, na ordem jurídica nacional,
do Regulamento (CE) n.º 842/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio,
relativo a determinados gases fluorados com efeito de estufa;
− Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro: Estabelece o regime da avaliação e gestão da
qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de dezembro;
− Regulamento CE 1005/2009, de 16 de setembro: Substâncias que empobrecem a camada
de ozono;
− Declaração de Retificação nº 66/2009, de 11 de setembro: Retifica a Declaração de
Retificação n.º 63/2009, de 21 de agosto;
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− Declaração de Retificação n.º 63/2009, de 21 de agosto: Retifica a Portaria n.º 676/2009, de
23 de junho;
− Portaria n.º 677/2009, 23 de junho: Fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às
instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril;
− Portaria n.º 676/2009, 23 de junho: Substitui a tabela n.º 3 do anexo à Portaria n.º 80/2006,
de 23 de janeiro, que fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes
atmosféricos;
− Portaria n.º 675/2009, 23 de junho: Fixa os valores limite de emissão de aplicação geral
(VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
abril;
− Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 152/2005,
de 31 de agosto, que regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1
do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono;
− Regulamento CE n.º303/2008 da Comissão de 2 de abril, estabelece, nos termos do
Regulamento CE n.º 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, os requisitos
mínimos e as condições para o reconhecimento mútuo da certificação de empresas e
pessoal no que respeita aos equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas
de calor que contêm determinados gases fluorados com efeito de estufa;
− Regulamento
Regulamento
normalizadas
condicionado
de estufa;

CE n.º 1516/2007 da Comissão 19 de dezembro, estabelece, nos termos do
CE n.º 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, disposições
para a deteção de fugas em equipamentos fixos de refrigeração, ar
e bombas de calor que contenham determinados gases fluorados com efeito

− Retificação do Regulamento (CE) n.º 1516/2007 da Comissão, de 19 de dezembro de 2007
(Jornal Oficial da União Europeia, L287, de 18 de outubro de 2012);
− Regulamento CE n.º1494/2007 da Comissão, 17 de dezembro, estabelece, nos termos do
Regulamento CE n.º 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, o formato dos rótulos
e os requisitos adicionais de rotulagem relativamente a produtos e equipamentos que
contenham gases fluorados com efeito de estufa
− Decreto-Lei n.º 126/2006, de 3 de julho: Primeira alteração ao regime da prevenção e
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de abril;
− Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de agosto: Regula a aplicação na ordem jurídica interna do
artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada
de ozono
− Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril: Estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos
apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as medidas,
procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar
ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações;
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− Decreto-Lei n.º 119/2002 de 20 de abril: Assegura o cumprimento, na ordem jurídica interna,
das obrigações decorrentes para o Estado Português do Regulamento (CE) nº 2037/2000,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às substâncias que
empobrecem a camada de ozono.
− Decreto-Lei n.º 180/2012 de 3 de agosto: procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º
181/2006, de 6 de setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto, e
transpõe a Diretiva n.º 2010/79/UE, da Comissão, de 19 de novembro, que adapta ao
progresso técnico o anexo III da Diretiva n.º 2004/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV).

G. RESÍDUOS
a) Gestão de Resíduos

− Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro: Define os meios de prevenção e combate ao furto e de
recetação de metais não preciosos com valor comercial e prevê mecanismos adicionais e
de reforço no âmbito da fiscalização da atividade de gestão de resíduos;
− Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos;
− Portaria n.º 1324/2010, de 29 de dezembro: Altera o Regulamento de Aplicação do Produto
da Taxa de Gestão de Resíduos, aprovado pela Portaria n.º 1127/2009, de 1 de outubro;
− Portaria nº 172/2009 de 17 de fevereiro: Aprova o Regulamento dos Centros integrados de
recuperação Valorização e Eliminação de resíduos Perigosos (CIRVER);
− Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho: Define os modelos para as Guias de
Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição;
− Decreto-Lei n.46/2008, de 12 de março: Regime de operação de resíduos resultantes de
obras ou demolições de edifícios e derrocadas, designados de Resíduos de Construção e
Demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de
recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação;
− Portaria n.º 320/2007, de 23 de março: Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro,
que aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos (SIRER);
− Declaração de Retificação n.º 16/2007, de 26 de fevereiro: De ter sido retificada a Portaria
n.º 50/2007, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que aprova o modelo de alvará de licença para realização de
operações de gestão de resíduos, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 6, de 9 de
janeiro de 2007;
− Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro: Aprova o modelo de alvará de licença para a
realização de operações de gestão de resíduos;
− Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro: Aprova o regulamento de Funcionamento do
sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER);
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− Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro: Define os elementos que devem acompanhar o
pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos;
− Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro: Estabelece o regime geral da gestão de
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva nº 91/689/CEE, do Conselho de 12 de
dezembro. Revoga, entre outros, o Decreto-Lei nº 239/97 (208/97 Série I-A), de 9 de
setembro, o artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de maio, o n.º 3 do artigo 15.º, o
n.º1 do artigo 16.º, o artigo 20.º, o n.º4 do artigo 22.º, a alínea g) do n.º1 do artigo 25.º e o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho;
− Despacho n.º 25297/2002, de 27 de novembro: Proibição de deposição e descarga de
resíduos de toda a espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou noutros
locais não submetidos a uma atividade agrícola, mas que são parte integrante da nossa
paisagem rural e do nosso património natural;
− Portaria 174/97, de 10 de março: Estabelece as regras de instalação e funcionamento de
unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos
hospitalares, bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de
resíduos hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades
ou equipamentos;

b) Lista de Resíduos

− Portaria nº 209/2004, de 3 de março: Aprova a Lista Europeia de Resíduos, as
características de perigo atribuíveis aos resíduos e as operações de valorização e
eliminação de resíduos.

c) Transporte de Resíduos

− Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei
n.º 41-A/2010, de 29 de abril, relativo ao transporte terrestre de mercadorias perigosas,
transpondo a Diretiva n.º 2010/61/UE, da Comissão, de 2 de setembro, e conformando o
regime da certificação das entidades formadoras de conselheiros de segurança e de
condutores de veículos de mercadorias perigosas com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de
julho;
− Declaração de Retificação n.º 18/2010, de 28 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 41-A/2010,
de 29 de abril, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que regula o
transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a
Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 83, suplemento, de 29 de abril de 2010;
− Decreto-Lei n. 41-A/2010, de 29 de abril: Regula o transporte terrestre, rodoviário e
ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a Diretiva n.º 2008/68/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro;
− Decreto-Lei n.º 136/2009 de 5 de junho: adapta o regime jurídico do acesso à atividade e ao
mercado do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.
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− Decreto-Lei n.º 145/2008 de 28 de julho - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
239/2003, de 4 de outubro, que estabelece o regime jurídico do contrato de transporte
rodoviário nacional de mercadorias;
− Declaração de Retificação nº42/2008, de 08 de agosto: Retifica o Decreto--Lei n.º 137/2008,
de 21 de julho de 2008
− Decreto-Lei n.º 137/2008, de 21 de julho: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
257/2007, de 16 de julho, que estabelece o regime jurídico do licenciamento e acesso à
atividade de transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem;
− Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de julho: Institui o regime jurídico aplicável aos transportes
rodoviários de mercadorias, por meio de veículos com peso bruto igual ou superior a 2500
kg;
− Decreto-Lei n.º 239/2003 de 4 de outubro, O presente diploma estabelece o regime jurídico
do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias;
− Portaria n.º 335/97, de 16 de maio: Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos
dentro do território nacional.

d) Aterros

− Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho: Procede à simplificação dos regimes jurídicos da
deposição de resíduos em aterro, da produção cartográfica e do licenciamento do exercício
das atividades de pesquisa e captação de águas subterrâneas, conformando-os com o
Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro,
relativa aos serviços no mercado interno;
− Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto: Estabelece o regime jurídico da deposição de
resíduos em aterros, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção,
licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros;
− Decisão do Conselho 2003/33/CE, de 19 de dezembro: Estabelece os critérios e processos
de admissão de resíduos em aterros nos termos do artigo 16º e do anexo II da Diretiva
1999/31/CE.

e) Óleos Usados

− Despacho n.º 4364/2011 (2.ª série), de 10 de março: Prorrogação da licença concedida à
SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Usados, Lda.;
− Despacho Conjunto n.º 662/2005, de 6 de setembro: SOGILUB - Sociedade de Gestão
Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. - Atividade de gestão de óleos usados;
− Despacho n.º 9277/2004, de 10 de maio;
− Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho: Vários artigos revogados pelo DL 178/2006.
Estabelece o Regime Jurídico da gestão de óleos novos e usados;
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− Portaria nº 1028/92, de 5 de novembro: Estabelece normas de segurança e identificação
para o transporte de óleos usados - Anexo: Ficha de segurança para transporte de óleos
usados.

f) Pilhas e Acumuladores

− Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de março: Retifica o Decreto-Lei n.º 6/2009,
de 6 de janeiro;
− Decreto-Lei nº 266/2009, de 29 de setembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 6/2009,
de 6 de janeiro;
− Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro: Estabelece o regime de colocação no mercado de
pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos
resíduos de pilhas e de acumuladores;

g) Vazadouros

− Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro: Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, que procede à décima alteração ao Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e
edificação, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio;
−

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março: Procede à décima alteração do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio;

− Declaração de Retificação n.º 26/2008, de 9 de maio: Retifica a Portaria n.º 232/2008, de 11
de março, dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que
determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de informação prévia, de
licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos de operações urbanísticas, e
revoga a Portaria n.º 1110/2001, de 19 de setembro, publicada no Diário da República, 1.ª
série, n.º 50, de 11 de março de 2008;
− Portaria n.º 232/2008, de 11 de março: Determina quais os elementos que devem instruir os
pedidos de informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos
de operações urbanísticas;
− Lei nº 60/2007, de 4 de setembro: Procede à sexta alteração ao Decreto -Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação;
− Decreto-Lei n.º 65/2003, de 3 de abril: No uso da autorização legislativa concedida pela Lei
n.º 28/2002, de 22 de novembro, prorroga por nove meses o prazo previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, que estabeleceu o regime jurídico da urbanização e da edificação;
− Declaração de Retificação nº13-T/2001, de 30 de junho: De ter sido retificado o Decreto-Lei
nº177/2001, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que altera o
Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da Urbanização
e da edificação, publicado no Diário da República, 1ª série, nº129, de 4 de junho de 2001;
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− Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação;
− Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro: Estabelece o Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação;
− Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril: Relativo à proteção do relevo natural e revestimento
natural.

h) Resíduos EEE

− Decreto-Lei n.º 119/2014, de 6 de agosto: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
79/2013, de 11 de junho, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.
− Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio: Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012.

− Declaração de Retificação n.º 35/2013, de 5 de agosto - Retifica o Decreto-Lei n.º 79/2013,
de 11 de junho, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de determinadas
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), transpondo a Diretiva
n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, publicado
do Diário da República, 1.ª série, n.º 111, de 11 de junho de 2013.
− Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho: Estabelece regras relativas à restrição da
utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos
(EEE), com o objetivo de contribuir para a proteção da saúde humana e do ambiente,
incluindo uma valorização e eliminação, ecologicamente corretas, dos resíduos de EEE, e
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas
substâncias perigosas em EEE, alterada pelas Diretivas Delegadas n.º 2012/50/UE e n.º
2012/51/UE, ambas da Comissão, de 10 de outubro de 2012.
− Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro: Altera o regime jurídico da gestão de
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 230/2004,
de 10 de dezembro, e transpõe parcialmente a Diretiva n.º 2008/112/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro;
− Despacho Conjunto n.º 353 e 354/2006, de 27 de abril: gestão de um sistema integrado do
fluxo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

i) Embalagens

− Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de agosto: Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º
366-A/97, de 20 de dezembro, e transpõe a Diretiva n.º 2013/2/UE, da Comissão, de 7 de
fevereiro, que altera o anexo I à Diretiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de dezembro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens;
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− Diretiva n.º 2013/2/UE da Comissão, de 7 de fevereiro de 2013: Altera o anexo I da Diretiva
94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a embalagens e resíduos de
embalagens;
− Decreto-Lei n.º 98/2010 de 11 de agosto: estabelece o regime a que obedece a
classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou
para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado, garantindo a aplicação, na ordem
jurídica interna, da Diretiva n.º 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de junho, na sua atual
redação, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias
perigosas.
− Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2003,
de 23 de abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e
Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a ordem
jurídica interna as Diretivas n.os 2004/66/CE, do Conselho, de 26 de abril, 2006/8/CE, da
Comissão, de 23 de janeiro, e 2006/96/CE, do Conselho, de 20 de novembro;
− Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio: Transpõe para a ordem jurídica nacional as
alterações decorrentes da Diretiva n.º 2004/12/CE, através da concretização do princípio da
prevenção da produção de resíduos de embalagens, da introdução de critérios auxiliares da
definição de «embalagem» e da atualização dos objetivos de gestão de resíduos de
embalagens.
− Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva
n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados
membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas,
adaptada ao progresso técnico pela Diretiva n.º 2001/60/CE, da Comissão, de 7 de agosto,
e, no que respeita às preparações perigosas, a Diretiva n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 27
de julho;
− Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho: A aplicação deste diploma legal veio, no entanto,
demonstrar que algumas das suas disposições deveriam ser alteradas, por forma a
ajustá-las à realidade, procurando-se, assim, solucionar problemas de aplicação detetados
e veiculados pelos operadores económicos à Comissão de Acompanhamento de Gestão de
Embalagens e Resíduos de Embalagens (CAGERE);
− Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro: Estabelece as regras de funcionamento dos sistemas
de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às embalagens não reutilizáveis,
bem como as do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis,
regras a que devem obedecer os operadores económicos responsáveis pela gestão das
embalagens e resíduos de embalagens, no termos previstos nos artigos 5º e 9º do DecretoLei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro;
− Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro: Com as alterações introduzidas pelo DecretoLei n.º 162/2000, de 27 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio, que
transpõe para a ordem jurídica Nacional a Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 11 de fevereiro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens.

j) Pneus

− Decretos-Lei nº 43/2004, de 2 de março: Altera o DL nº 111/2001, de 6 de abril;
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− Decreto-Lei nº 111/2001, de 6 de abril: Artigo 13º revogado pelo DL 178/2006. Estabelece o
Regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus e pneus usados. Prevê: Recolha de
pneus usados, mediante entrega nos locais adequados, efetuada sem qualquer encargo
para o utilizador final;

k) PCB’s

− Declaração de Retificação 43/2007, de 25 de maio: Retifica o DL nº 72/2007, de 27 de
março;
− Decreto-Lei nº 72/2007, de 27 de março: Altera o DL 277/99, de 23 de julho. Estabelece as
regras para eliminação de PCB usados;
− Declaração de Retificação n.º 13-D/99, de 31 de agosto: De ter sido retificado o Decreto-Lei
n.º 277/99;
− Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de julho: Transpõe para o direito interno as disposições
constantes da Diretiva n.º 96/59/CE, do Conselho, de 16 de setembro, e estabelece as
regras a que ficam sujeitas a eliminação dos PCB usados, tendo em vista a destruição total
destes.

H. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

− Lei n.º 22/2012, de 30 de maio: Aprova o regime jurídico da reorganização administrativa
territorial autárquica;

− Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2011, de 17 de maio: Os terrenos integrados,
seja em Reserva Agrícola Nacional (RAN), seja em Reserva Ecológica Nacional (REN), por
força do regime legal a que estão sujeitos, não podem ser classificados como «solo apto
para construção», nos termos do artigo 25.º, n.os 1, alínea a), e 2, do Código das
Expropriações, aprovado pelo artigo 1.º da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, ainda que
preencham os requisitos previstos naquele n.º 2;

a) RAN

− Declaração de Retificação nº15/2011, de 23 de maio: Retifica a Portaria nº162/2011, de 18
de abril, dos Ministérios da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, da Agricultura,
do desenvolvimento Rural e das Pescas, das Obras Públicas, Transportes e Comunicação e
do Ambiente e do Ordenamento do Território, que define os limites e condições para a
viabilização das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola
Nacional, publicada no Diário da República, 1ª série, nº76, de 18 de abril de 2011;
− Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril: Define os limites e condições para a viabilização das
utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional;
− Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março: Estabelece o novo regime jurídico da Reserva
Agrícola Nacional.
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b) REN

− Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro: Define as situações de usos ou ações
considerados compatíveis com os objetivos de proteção hidrológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em Reserva Ecológica
Nacional;
− Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional;
− Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro - Aprova as orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para
a delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional a nível municipal.
− Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro – Fixa o montante das taxas de apreciação dos
pedidos de autorização e da comunicação prévia a cobrar pelas comissões de coordenação
e desenvolvimento regional (CCDR).
− Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro - Estabelece as condições para a viabilização
dos usos e ações referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22
de agosto;
− Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro: Retifica o Decreto-Lei n.º
166/2008 de 22 de agosto, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e
revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, publicado no Diário da República, 1.ª série,
n.º 162, de 22 de agosto de 2008;
− Decreto-Lei n.º 166/2008 (237/90 Série I), de 22 de agosto: Estabelece o regime jurídico da
REN;
c) Rede Natura 2000

− Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 12 de fevereiro: Procede à segunda alteração ao DecretoLei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do
Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats
Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º
2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio.
− Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho: aprova o Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), instrumento que se revela fundamental no
processo de salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, bem
como na manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nessas
áreas. Este instrumento fornece as principais orientações de gestão para os Sítios e ZPE´s
constantes da Lista Nacional, bem como uma caracterização sumária de cada uma dessas
áreas.
− Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de bril, relativa à conservação das aves selvagens (directiva
aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (directiva habitats).
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− Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril: Revê a transposição para a ordem jurídica interna da
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à Conservação das Aves
Selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à
Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens).
− Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto: Aprova a Lista Nacional
de Sítios (1.ª fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto
(transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio,
relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens).
− Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto: transpõe para o direito interno a Directiva n.º
92/43/CE, do conselho, de 21 de maio (Directiva habitats), relativa à conservação dos
habitats naturais e da flora e fauna selvagens, pretendendo, assim, ser o contributo nacional
para a conservação ou restabelecimento dos habitats naturais e das espécies ameaçadas.

d) Exemplares arbóreos

− Decreto-Lei n.º 96/2013, 19 de julho - Estabelece o regime jurídico a que estão sujeitas, no
território continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a espécies
florestais.
− Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro: Aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de
interesse público (revoga o Decreto-Lei n.º 28 468, de 15 de fevereiro de 1938);
− Lei n.º 12/2012, de 13 de março: Revoga o Código Florestal;
− Decreto-Lei n.º 155/2004, 30 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio,
que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira;
− Decreto-Lei n.º 169/2001, (121 Série I-A), de 25 de maio: Estabelece medidas de proteção
ao sobreiro e à azinheira.

I. AVALIAÇÃO AMBIENTAL

− Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março altera o Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de
outubro, que estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental dos projetos
públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo
a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro,
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente.
Revoga o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de novembro.
− Decreto-Lei n.º 151-B/2013, (2º Supl.) de 31 de outubro - Estabelece o regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente. Transpõe a Diretiva 2011/92/UE, JO L26,
2012-2-28, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no
ambiente.
− Decreto-Lei n.º 60/2012 14 de março Transpõe a Diretiva n.º 2009/31/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de abril, e estabelece o regime jurídico da atividade de
armazenamento geológico de dióxido de carbono (CO2);
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− Diretiva n.º 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de
2011: Relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no
ambiente;
− Portaria n.º 1067/2009 18 de setembro Altera e republica a Portaria n.º 1102/2007, de 7 de
setembro, que fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no âmbito do
procedimento de avaliação de impacte ambiental Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro:
Fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no âmbito do procedimento de
avaliação de impacte ambiental. Revoga a Portaria n.º 1257/2005 de 2 de dezembro;
− Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho: Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação
dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem
jurídica interna as Diretivas nº 2001/42/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio;
− Despacho n.º 11874/2001, de 5 de junho: Instituto de Promoção Ambiental;
− Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio: De ter sido retificada a Portaria n.º
330/2001, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que fixa as normas
técnicas para a estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas
técnicas para a estrutura do estudo do impacte ambiental (EIA), publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 78, de 2 de abril de 2001;
− Portaria n.º 330/2001 (78 Série I-B), de 2 de abril: Normas técnicas para a estrutura da
proposta de definição do âmbito do EIA e as normas técnicas para a estrutura do EIA.
Define a estrutura do Relatório de Monitorização (Anexo V), a apresentar à autoridade de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
J. LICENCIAMENTO INDUSTRIAL

− Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. Cria o Sistema da Indústria Responsável (SIR),
que regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de zonas
empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades no âmbito
deste Sistema.
− Portaria n.º 302/2013, de 16 de outubro - Identifica os requisitos formais do formulário e os
elementos instrutórios que devem acompanhar os procedimentos de autorização prévia, de
comunicação prévia com prazo e de mera comunicação respeitantes à instalação,
exploração e alteração de estabelecimentos industriais.

K. POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS

− Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06 de outubro: Republica o DL 267/2002. Estabelece os
procedimentos e define competências para efeitos de licenciamento e fiscalização;
− Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de fevereiro: Altera os artigos 14.º, 18.º, 19.º, 22.º e 26.º do
Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redacção que lhe foi dada pelo DecretoLei n.º 389/2007, de 30 de novembro;
− Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro: Republica o DL 267/2002. Estabelece os
procedimentos e define competências para efeitos de licenciamento e fiscalização;
− Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro: Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de
outubro;
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− Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro: Regula os pedidos de licenciamento;
− Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro: Estabelece os procedimentos e define
competências do licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo
e de postos de abastecimento de combustíveis;

L.ENERGIA

− Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril: Estabelece o sistema de gestão do consumo de
energia por empresas e instalações consumidoras intensivas;
− Despacho 17313/2008, de 26 de junho: Estabelece Fatores de Conversão.
M.EPS

− Decreto-Lei n.º 26/2011, de 14 de fevereiro: Estabelece as regras a que deve obedecer a
colocação no mercado dos recipientes sob pressão simples, transpondo a Diretiva n.º
2009/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro;
− Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho: Aprova o Regulamento de Instalação, de
Funcionamento, de Reparação e de Alteração de Equipamentos sob Pressão;
− Despacho n.º 1859/2003, de 30 de janeiro: Instrução Técnica Complementar para
recipientes sob pressão de ar comprimido.
N. EXPLOSIVOS

− Decreto-Lei nº 139/2002 de 17 de maio: aprova o Regulamento de Segurança dos
Estabelecimentos de Fabrico ou de Armazenagem de Produtos Explosivos, adiante
designado de Regulamento, anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.
M. PATRIMÓNIO

− Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio - Aprova a orgânica da Direção-Geral do
Património Cultural
− Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio - Aprova a orgânica das Direções Regionais de
Cultura.
− Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro - Estabelece as bases da política e do regime de
proteção e valorização do património cultural.
− Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de novembro - Altera o Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho
− Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho - Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos.
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5.

IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA

Apresenta-se no Quadro 2 o conjunto de medidas de minimização relativamente à fase de
construção do AHB de Pretarouca, que deverão ser transpostas para o Anexo do
Contrato da Empreitada relativo aos “Condicionamentos e Medidas Ambientais”,
constituindo a Parte III do mesmo, e que terão de ser implementadas pelo empreiteiro.
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Quadro 2 – Medidas de Minimização previstas para a
Fase de Construção do AHB de Pretarouca
Faseamento

Medidas de Minimização
1. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior

perturbação.

2.

Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser
programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam
descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso contrário,
devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas
zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.

3.

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da
obra.

4. Todos os intervenientes na obra deverão estar cientes das possíveis

consequências de uma atitude negligente em relação às medidas de
minimização previstas. Para tal, deverá ser garantido que:

 Os responsáveis da obra e encarregados prestam aos diversos
trabalhadores todas as informações e/ou instruções necessárias sobre
os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra;

 Todas as informações e/ou instruções são plenamente entendidas.
5. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de

construção e respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais
públicos, nomeadamente na junta de freguesia e câmara municipal.

A) Fase de Execução
das Obras

A.1) Planeamento dos
Trabalhos, Estaleiro(s) e
áreas a intervencionar

6. Disponibilizar um livro de registo de reclamações, sugestões/pedidos de

informação, nas juntas de freguesia de Magueija e de Pretarouca, e publicitar a
sua existência em locais bem visíveis, próximos dos locais da obra.

7. Publicitar a necessidade de contratação de mão-de-obra junto do Município de

Lamego e no Centro de Emprego da respetiva área de influência

8.

Os estaleiros e as áreas de apoio à obra devem evitar localizar-se nos
seguintes locais:

 Nos locais que constituam carvalhais (habitat 9230pt2) e amiais (habitat
prioritário 91E0pt1);

 Nos locais integrados na RAN e na REN;
 Nos locais com a implantação dos elementos patrimoniais identificados,
bem como as áreas de proteção do património cultural;

 Nos locais a distância inferior a 500 m de aglomerados populacionais
(definidos em PDM), desde que não infraestruturados;

 Nos locais a distância inferior a 10 m das linhas de água presentes na

zona, conforme previsto no Domínio Público Hídrico para cursos de
águas não navegáveis ou flutuáveis.

9. Sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de água, sinalizar

as áreas intervencionadas por forma a evitar a afetação de áreas adjacentes.

Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO)
Fevereiro.2015

pág.29

Quadro 2 – Medidas de Minimização previstas para a
Fase de Construção do AHB de Pretarouca (cont.)
Faseamento

Medidas de Minimização
10. O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-se fora das manchas de

habitats prioritários e devem ser organizados nas seguintes áreas:

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na
obra);

 Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de
contentores - contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e
equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;

 Armazenamento

de materiais poluentes (óleos, lubrificantes,
combustíveis): esta zona deve ser impermeabilizada e coberta e
dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não
ocorra contaminação das áreas adjacentes;

 Parqueamento de viaturas e equipamentos;
 Deposição de materiais de construção
11. A área dos estaleiros não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais

de manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.

12. Os estaleiros devem possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa,

caso os contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações
sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a
qual terá de ser removida no final da obra.

A.1) Planeamento dos
Trabalhos, Estaleiro(s) e
áreas a intervencionar
(cont.)

13. Colocar sinalética à saída do estaleiro, alertando para que os veículos afetos à

obra circulem permanentemente de faróis médios ligados, contribuindo para
minimizar riscos de atropelamento e acidentes.

14. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e

viaturas no local do projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas
condições que assegurem a não contaminação dos solos.

15. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para

abastecimento de energia elétrica do estaleiro ou para outros fins, estes devem
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.

16. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos,

devem ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação

17. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias,

devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o
efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:

 Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.
 Locais de depósitos de terras
 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos
18. Assegurar que na transposição da conduta adutora possam circular viaturas de

emergência e socorro sem restrições, nomeadamente veículos tanque de
grande capacidade habitualmente utilizados no combate aos incêndios.

19. Garantir que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados

equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndios.
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Quadro 2.– Medidas de Minimização previstas para a
Fase de Construção do AHB de Pretarouca (cont.)
Faseamento

Medidas de Minimização
20. Executar a empreitada, no sentido de garantir a reutilização total dos solos

sobrantes, durante a abertura e fecho de vala.

21. Caso não se verifique a reutilização total dos solos excedentes no recobrimento

da vala, estes devem ser utilizados na recuperação paisagística de pedreiras ou
areeiros abandonados ou, em alternativa, na cobertura de aterros sanitários.

22. Assinalar e vedar, sob a orientação da Equipa de Acompanhamento

Ambiental/Arqueológico da Obra, as áreas a salvaguardar identificadas na
Planta de Condicionamentos (Anexo 1), ou outras que vierem a ser
identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico,
caso se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar.

23. O acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem

A.1) Planeamento dos
Trabalhos, Estaleiro(s) e
áreas a intervencionar
(cont.)

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos
e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação
do estaleiro, abertura de caminhos, de valas de cabos e desmatação; o
acompanhamento será continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma
frente de obra a decorrer em simultâneo será garantido o acompanhamento de
todas as frentes. A adoção de medidas de minimização complementares caso
os resultados o justifiquem.

24. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do

acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma
que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem
salvaguardadas pelo registo. No caso de elementos arquitetónicos e
etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória
descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.

25. A adoção de medidas de minimização específicas (registo documental,

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), sempre que os resultados
obtidos no Acompanhamento Arqueológico o determinem, garantir que os
eventuais achados móveis serão colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património.

26. Que as ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência

da execução do projeto, e por proximidade da frente de obra, serão registadas,
para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual.

27. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às

áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar
pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem
ser desmatadas ou decapadas.

28. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal)

deve ser cuidadosamente removida e depositada em pargas.

A.2) Desmatação e
Movimentação de
Terras

29. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não

devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos
locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas,
para posterior utilização nas ações de recuperação.

30. A prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida

visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das
áreas de apoio à obra, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso
se situem fora das áreas já prospetadas.
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Quadro 2 – Medidas de Minimização previstas para a
Fase de Construção do AHB de Pretarouca (cont.)
Faseamento

Medidas de Minimização
31. Cumprir e implementar o plano de gestão de resíduos.
32. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será

o responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da
recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte
e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados.

33. . O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação

referente às operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de
cópia de toda esta documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental
para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.

34. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra

substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água,
ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.

35. . Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes

de obra e ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente
acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito.

36. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de

cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser
armazenados temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para
posterior transporte para local autorizado.

37. Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os equiparáveis devem ser triados de
A.3) Gestão de materiais,
resíduos e efluentes

acordo com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos
orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito
normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o
efeito.

38. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser,

preferencialmente, utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em
alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

39. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
40. . Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de

decapagem, desmatação e desflorestação necessárias à implantação do
projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.

41. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é

permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da
zona de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes devem estar
claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.

42. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao

armazenamento de substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada
uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos
solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela
fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.

43. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser

efetuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a
viatura não seja fechada.
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Quadro 2 – Medidas de Minimização previstas para a
Fase de Construção do AHB de Pretarouca (cont.)
Faseamento

Medidas de Minimização
44. O caminho de Gardal (ocorrência nº 10) não deve ser usado como acesso

rodoviário à frente de obra, nem os seus limites afetados durante a fase de
desmatação e a circulação de viaturas.

45. Os acessos existentes devem ser utilizados ao máximo, minimizando-se a

construção de novos troços.

46. Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem
A.4) Acessos

vertidos materiais de construção ou materiais residuais das obras quando do
transporte para as áreas afetas aos trabalhos.

47. . Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às

zonas de obra.

48. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao

máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento
de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível, ser efetuado a
velocidade reduzida e com os faróis médios ligados. Para o efeito deve ser
previsto um plano de sinalética, que inclua os aspetos mencionados.
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Quadro 2 – Medidas de Minimização previstas para a
Fase de Construção do AHB de Pretarouca (cont.)
Faseamento

Medidas de Minimização
49. Após concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem de

equipamento, deverá se proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta
compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento dos estaleiros,
remoção de eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como
de equipamentos não necessários às ações de recuperação, não devendo
permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a
deflagração de incêndios

50. Remover de modo controlado todos os materiais das ações de desmatação,

desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições
legais que regulam esta matéria. Estas ações devem ser realizadas fora do
período crítico de incêndios florestais.

51. Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se encontre compactado

deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade. Devem
ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados
para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita;

52. Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção

B)

Fase Final de
Execução das Obras

deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do
terreno propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de
projeto, removendo toda a terra sobrante ou colocando a terra própria
necessária, de modo a serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no
projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de estabelecer a
concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies regradas
e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural;

53. No espalhamento de terra vegetal, a modelação deverá ter em conta o sistema

de drenagem superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A
superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição
da terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa
aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de
erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá procederse a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e
ravinas em pontos já erodidos. Apenas será autorizada a aplicação de terra
vegetal proveniente da própria obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal
proveniente do exterior, salvo expressa autorização prévia da Autoridade de
AIA, autorização esta a solicitar pelo Dono de Obra. O revestimento deverá ter
uma espessura aproximada 0,20 m. O espalhamento deverá ser feito manual ou
mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada de pá frontal;

54. Deverá ser dada prioridade à recolonização natural do coberto vegetal, sem

recorrer à realização de sementeiras.

55. Deverão ser aplicadas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária

(vedações/paliçadas) nos locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a
permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural.

56. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais,

devem ser restabelecidos o mais brevemente possível
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LISTA DE MEDIDAS AMBIENTAIS APLICÁVEIS À CONSTRUÇÃO

A) FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

A.1) Planeamento dos Trabalhos, Estaleiro(s) e áreas a intervencionar
1. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
2.

Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar o
período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso
contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com
vista à diminuição da sua capacidade erosiva.

3.

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

4. Todos os intervenientes na obra deverão estar cientes das possíveis consequências de uma atitude negligente

em relação às medidas de minimização previstas. Para tal, deverá ser garantido que:

 Os responsáveis da obra e encarregados prestam aos diversos trabalhadores todas as informações e/ou
instruções necessárias sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra;

 Todas as informações e/ou instruções são plenamente entendidas.
5. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva

calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente na junta de freguesia e câmara
municipal.

6. Disponibilizar um livro de registo de reclamações, sugestões/pedidos de informação, nas juntas de freguesia de

Magueija e de Pretarouca, e publicitar a sua existência em locais bem visíveis, próximos dos locais da obra.

7. Publicitar a necessidade de contratação de mão-de-obra junto do Município de Lamego e no Centro de

Emprego da respetiva área de influência

8.

Os estaleiros e as áreas de apoio à obra devem evitar localizar-se nos seguintes locais:

 Nos locais que constituam carvalhais (habitat 9230pt2) e amiais (habitat prioritário 91E0pt1);
 Nos locais integrados na RAN e na REN;
 Nos locais com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, bem como as áreas de proteção
do património cultural;

 Nos locais a distância inferior a 500 m de aglomerados populacionais (definidos em PDM), desde que
não infraestruturados;

 Nos locais a distância inferior a 10 m das linhas de água presentes na zona, conforme previsto no
Domínio Público Hídrico para cursos de águas não navegáveis ou flutuáveis.

9. Sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de água, sinalizar as áreas intervencionadas por

forma a evitar a afetação de áreas adjacentes.

10. O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-se fora das manchas de habitats prioritários e devem ser

organizados nas seguintes áreas:

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
 Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a
Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser

impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não ocorra
contaminação das áreas adjacentes;
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 Parqueamento de viaturas e equipamentos;
 Deposição de materiais de construção
11. A área dos estaleiros não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e

armazenamento de substâncias poluentes.

12. Os estaleiros devem possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que servirão

as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica
estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.

13. Colocar sinalética à saída do estaleiro, alertando para que os veículos afetos à obra circulem

permanentemente de faróis médios ligados, contribuindo para minimizar riscos de atropelamento e acidentes.

14. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do projeto.

Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos.

15. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica do

estaleiro ou para outros fins, estes devem estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações
do solo.

16. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de

aspersão nas áreas de circulação

17. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à balizagem

prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:

 Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.
 Locais de depósitos de terras
 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos
18. Assegurar que na transposição da conduta adutora possam circular viaturas de emergência e socorro sem

restrições, nomeadamente veículos tanque de grande capacidade habitualmente utilizados no combate aos
incêndios.

19. Garantir que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na

origem de focos de incêndios.

20. Executar a empreitada, no sentido de garantir a reutilização total dos solos sobrantes, durante a abertura e

fecho de vala.

21. Caso não se verifique a reutilização total dos solos excedentes no recobrimento da vala, estes devem ser

utilizados na recuperação paisagística de pedreiras ou areeiros abandonados ou, em alternativa, na cobertura

de aterros sanitários.
22. Assinalar e vedar, sob a orientação da Equipa de Acompanhamento Arqueológico da Obra, as áreas a

salvaguardar identificadas na Planta Geral e de Condicionamentos (Anexo I), ou outras que vierem a ser
identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 50
m das áreas a intervencionar, bem como cumprir com as medidas definidas no âmbito do Relatório de
Arqueologia apresentado no Anexo 7.2 do volume III do RECAPE.

A.2) Desmatação e Movimentação de Terras
23. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. As

áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de
apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.

24. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente

removida e depositada em pargas.

25. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 m de

altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e
bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
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A.3) Gestão de Materiais, Resíduos e Efluentes
26. Elaborar e implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR).
27. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos

resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao
nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados.

28. . O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações de

gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à Equipa de
Acompanhamento Ambiental para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.

29. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta ou

indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente
autorizado.

30. . Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados
para o efeito.

31. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas,

armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona de
estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.

32. Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e
recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito.

33. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na

recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

34. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
35. . Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação e

desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.

36. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em recipientes

estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes
devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.

37. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias

poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a
remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização
ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.

38. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura fechada ou

devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.

A.4) Acessos
39. O caminho de Gardal (ocorrência nº 10) não deve ser usado como acesso rodoviário à frente de obra, nem os

seus limites afetados durante a fase de desmatação e a circulação de viaturas.

40. Os acessos existentes devem ser utilizados ao máximo, minimizando-se a construção de novos troços.
41. Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem vertidos materiais de construção ou

materiais residuais das obras quando do transporte para as áreas afetas aos trabalhos.

42. . Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
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43. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as

populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível, ser
efetuado a velocidade reduzida e com os faróis médios ligados. Para o efeito deve ser previsto um plano de
sinalética, que inclua os aspetos mencionados.

B) FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
44. Após concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem de equipamento, deverá se proceder à

limpeza de todas as frentes de obra. Esta compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento dos
estaleiros, remoção de eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos
não necessários às ações de recuperação, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam
originar ou alimentar a deflagração de incêndios

45. Remover de modo controlado todos os materiais das ações de desmatação, desflorestação, corte ou decote de

árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria. Estas ações devem ser
realizadas fora do período crítico de incêndios florestais.

46. Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se encontre compactado deverão ser mobilizadas até cerca

de 0,20 a 0,30 m de profundidade. Devem ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham sido
utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita;

47. Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção deverão ser modeladas antes de se

iniciarem os trabalhos de preparação do terreno propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas
definitivas de projeto, removendo toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a
serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no
sentido de estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies regradas e
harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural;

48. No espalhamento de terra vegetal, a modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem superficial dos

terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente
antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência
à camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja
indícios de erosão deverá proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos
e ravinas em pontos já erodidos. Apenas será autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria
obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização prévia da
Autoridade de AIA, autorização esta a solicitar pelo Dono de Obra. O revestimento deverá ter uma espessura
aproximada 0,20 m. O espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria
dotada de pá frontal;

49. Deverá ser dada prioridade à recolonização natural do coberto vegetal, sem recorrer à realização de

sementeiras.

50. Deverão ser aplicadas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações/paliçadas) nos locais a

recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural.

51. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais

brevemente possível
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1.

OBJETIVOS E ÂMBITO DO ESTUDO

O presente documento tem como objetivo dar resposta à Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), emitida para o projecto em fase de Estudo Prévio, a qual
preconiza a necessidade de implementar um “Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas - PRAI”.
O PRAI do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca pretende identificar
dos locais onde serão concretizadas as ações de recuperação de áreas submetidas a
intervenções:

2.



Áreas de estaleiro e de apoio à obra;



Acessos;



Central hidroelétrica;



Envolvente das infraestruturas (condutas) a implantar.

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

Após finalizados os trabalhos de construção deverão ser concretizadas as seguintes
ações de recuperação:


Limpeza das Frentes de Obra



Estaleiro e outras áreas de apoio à obra



Modelação do Terreno



Espalhamento de Terra Vegetal



Coberto vegetal



Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vegetação, paliçadas)

Estas ações serão pormenorizadas em pontos seguintes.

3.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PRAI

De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas,
deve ser efetuado o acompanhamento da recuperação.
Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção
durante um período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas
visitas visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta,
bem como identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deve ser
compreendida.
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Estas campanhas de verificação devem ser realizadas em época adequada à
comunidade florística existente.
Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área e,
caso se venha a justificar, deve proceder-se à implementação de medidas adicionais.
Estas ações devem ser, igualmente, alvo de uma campanha de verificação da
recuperação durante um ano, após a sua concretização.
Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de
AIA, onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente,
identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de
minimização e novas campanhas de verificação, caso necessário.
Para uma melhor compreensão da evolução da vegetação, os relatórios devem
apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários existentes antes da obra,
após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação.

4.

LOCAIS A RECUPERAR

As ações de recuperação incidirão em todas as áreas intervencionadas no âmbito da
instalação das infraestruturas do projeto e já identificadas no Ponto 1 e na “Planta de
Recuperação das Áreas Intervencionadas”, apresentada no Anexo 1.

5.

DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Por forma a assegurar as condições necessárias a uma correta recuperação das áreas a
intervencionar, o empreiteiro deverá assegurar, desde o início da obra, a concretização
de um conjunto de medidas.

5.1 Fase de Obra
5.1.1 Desmatação e Decapagem

As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas (de pedra
grada, detritos, árvores e arbustos) preservando-se a vegetação herbácea a remover com
a decapagem.
A desmatação deve ser feita exclusivamente nas áreas sujeitas a terraplenagem, sendo
estritamente necessário limitar a afetação da cobertura vegetal em áreas adjacentes. A
limpeza e desmatação compreendem ainda o armazenamento e o transporte dos
materiais provenientes desta operação para uma área pré-estabelecida, a identificar pelo
empreiteiro. Estas ações precedem a decapagem do terreno.
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A decapagem destas áreas, para obtenção da terra vegetal necessária às ações de
recuperação das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes dos
trabalhos de movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria
orgânica e de textura franca, numa espessura que será variável em função das
características do terreno, compreendendo apenas a terra vegetal (camada onde as
plantas desenvolvem o seu sistema radicular). A decapagem deverá ocorrer
preferencialmente no período seco.

5.1.2 Armazenamento da Terra Vegetal

A terra vegetal deverá ser armazenada em pargas com altura e largura na base
apropriadas (sugere-se 2,0 x 4 m), de modo a permitir uma boa infiltração de água,
minorar a compactação do solo e permitir um arejamento suficiente. A terra vegetal não
deve ser compactada por veículos em movimento.
É conveniente que a terra vegetal fique armazenada junto aos locais de onde foi
removida, sendo estes em princípio os locais onde será posteriormente reposta aquando
das ações de recuperação. Esta indicação deve ser ajustada às condições da obra e
intervenções específicas.
Caso os depósitos de terra vegetal se localizem em zonas externas à da obra deve ser
garantida a resguarda com vedações.

5.2 Fase após Conclusão da Obra

Deve ser considerado o período que se inicia imediatamente a seguir à conclusão das
obras de implementação das infraestruturas do projeto.

5.2.1 Limpeza das frentes de obra

Uma vez concluídos os trabalhos de construção civil e montagem de equipamento, o
empreiteiro deverá garantir a limpeza de todas as frentes de obra. Esta tarefa
compreenderá ações como o desmantelamento de estaleiros, remoção de eventuais
resíduos, remoção de materiais de construção e de equipamentos não necessários às
ações de recuperação paisagista.

5.2.2 Modelação do Terreno

Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção, deverão ser
modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno propriamente
ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projeto.
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Caberá ao empreiteiro, se aplicável, remover toda a terra sobrante ou colocar a terra
própria necessária, de modo a serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no
projeto ou indicadas no decorrer dos trabalhos.
O empreiteiro deverá igualmente proceder à modelação final do terreno, a qual
compreende a eliminação das arestas, saliências e reentrâncias que resultam da
intersecção dos diversos planos definidos pelas novas cotas de trabalho.
Esta atividade realiza-se no sentido de estabelecer a concordância entre esses planos
mediante superfícies regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural.
Estaleiros e outras áreas de apoio à obra

As superfícies não rochosas das áreas ocupadas por estaleiros, eventuais áreas de
empréstimo de solos e serventias, bem como outras áreas sujeitas a intervenção, que
porventura se encontrem demasiado compactadas, devem ser mobilizadas até 0,30 m de
profundidade, por meio de escarificação, idealmente seguida de gradagem. Devem ser,
previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o
terreno natural, tais como tout-venant e brita.
Taludes

Os taludes implantados sobre solo não rochoso deverão respeitar a regra de 1:3 (v/h) de
declive máximo. Deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal sobre os mesmos e a
sua envolvente imediata eventualmente afetada pela desmatação ou compactação do
solo.

5.2.3 Aplicação da terra vegetal

A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos
marginais e dos acessos. A superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente
antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para
permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar
indícios de erosão superficial.
Nos casos em que haja indícios de erosão deverá ponderar-se a pertinência de realizar
uma ligeira mobilização superficial do terreno (por exemplo até cerca de 10 cm de
profundidade), para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erodidos.
Só depois da superfície do terreno se encontrar devidamente preparada se procederá ao
espalhamento da terra vegetal que, antes da sua utilização, deverá ser cuidadosamente
desfeita e limpa de pedras, raízes e ervas. O revestimento terá espessura média de
0,20 m. O espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de
maquinaria dotada de pá frontal.
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De referir que apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria
obra. Não deve ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa
autorização prévia da Autoridade de AIA.

5.2.4 Coberto vegetal

Atendendo às características e à capacidade regenerativa da vegetação da área de
implantação do projeto considera-se que, se devidamente cumpridos os procedimentos
definidos nos pontos anteriores, a área de intervenção deverá reunir as condições para
que a recolonização vegetal se processe de forma espontânea.
Na eventualidade de um ano após terminada a fase de construção não se detetarem
indícios de regeneração natural da vegetação, deverá propor-se uma solução alternativa
à autoridade de AIA que poderá incluir a aplicação de uma sementeira respeitando as
características genéticas das populações vegetais próprias do local, não introduzindo
espécies alóctones ou invasoras.
Esta medida contribui para minimizar eventuais efeitos erosivos e naturalmente a
vegetação autóctone existente na envolvente irá repovoar as áreas intervencionadas.

5.2.5 Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vegetação, paliçadas)

De forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural deverá aplicar-se
nos locais a recuperar e mais sensíveis medidas dissuasoras e/ou de proteção
temporária (vegetação, paliçadas).

5.2.6 Outras ações

No final dos trabalhos deverão ainda ser reparadas todas as estradas danificadas pela
circulação de veículos afetos à obra.
Nos casos em que a recuperação com terra vegetal local se torne ineficaz e/ou seja
necessário recorrer à sementeira para recuperar o coberto vegetal deverá ser
apresentada uma solução alternativa à autoridade de AIA para análise e emissão de
parecer.
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1.

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente documento constitui uma base do PPGRCD – Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição para a construção do Aproveitamento Hidroelétrico da
Barragem de Pretarouca (AHB de Pretarouca), que reproduz o documento presente no
Tomo 3, do Volume 3 do Projeto de Execução do AHB de Pretarouca.
Os RCD são gerados no sector da construção civil em quantidades muito significativas e
apresentam especificidades que dificultam a sua gestão, das quais se salientam a sua
constituição heterogénea, com fracções de variadas dimensões e diferentes graus de
perigosidade. Contudo, é igualmente reconhecido que os RCD contêm percentagens
elevadas de materiais inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão ser
potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de recursos naturais e
os custos de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil.
Os RCD são classificados com o código 17 na Lista Europeia dos Resíduos (LER),
publicada pela Portaria nº 209/2004, de 3 de Março. Deverão ser registados pelo
produtor/operador de gestão de resíduos no Sistema Integrado de Registo Electrónico de
Resíduos (SIRER).
Este plano tem como principal objectivo servir de orientação à gestão dos RCD resultantes
da empreitada, estabelecendo diretrizes para o seu correcto manuseamento, triagem,
armazenamento e destino final, privilegiando metodologias de prevenção e de valorização
dos mesmos. Deverá ser desenvolvido, em fase de obra, pelo Empreiteiro e ser submetido à
aprovação da Fiscalização, com a devida autorização do Dono da Obra, de forma a o tornar
mais ajustado à realidade da empreitada.
Durante a obra, o PPGRCD deve estar disponível no estaleiro, para efeitos de fiscalização
pelas entidades competentes e deve ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execução da obra. É aconselhável a nomeação de um Responsável Ambiental (pelo
Empreiteiro ou Dono da Obra), o qual deverá proceder ao controlo da implementação das
medidas de gestão propostas e da documentação afeta a este Plano.
Quando do transporte de resíduos da construção e demolição deverá ser preenchida uma
Guia de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição, conforme aprovada na
Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho. Caso o destinatário não seja operador de gestão de
resíduos, deverá fornecer ao produtor ou ao detentor, no prazo de 30 dias contados da data
de recepção dos resíduos, uma cópia desta guia (3ª via). Caso o destinatário seja operador
de resíduos, deverá enviar um certificado de recepção, ao produtor, no prazo de 30 dias.
Estes documentos deverão ser devidamente arquivados em anexo a este Plano.
Refere-se, ainda, que para a definição dos locais onde se poderão realizar as operações de
gestão de resíduos não urbanos (reutilização, valorização ou eliminação) dever-se-á
consultar a lista dos operadores de gestão de resíduos autorizados na página internet da
APA.
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2.

RESPONSABILIDADES DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES EM OBRA NA GESTÃO DE
RESÍDUOS

2.1 Considerações Gerais

A gestão dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida,
desde o produto original até ao resíduo produzido, na medida da respectiva intervenção do
mesmo, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 46/2008. A responsabilidade extingue-se
pela transmissão dos resíduos a um outro, operador licenciado de gestão de resíduos, ou
pela sua transferência, nos termos da Lei, para as entidades responsáveis por sistemas de
gestão de fluxos de resíduos.
2.2 Empreiteiro

O Empreiteiro (produtor) será responsável por assegurar:
−
−
−
−
−
−

−
−
−

A promoção da reutilização dos materiais e a incorporação de reciclados de RCD em
obra.
A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestão seletiva dos RCD.
A aplicação em obra de uma metodologia de triagem dos RCD ou, nos casos em que tal
não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado.
Que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de
resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses.
Que o PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização
pelas entidades competentes.
Que o PPGRCD é do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.
Em obra deverão ser desenvolvidas e registadas acções de sensibilização junto dos
trabalhadores, com o objectivo de dar a conhecer o presente PPGRCD e de promover a
sua adesão à correcta triagem e deposição dos resíduos.
Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicáveis.
Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD.
O cumprimento do PPGRCD visto constituir condição de recepção da obra.

Fica, ainda, responsável por:
−

Garantir a separação e o correcto acondicionamento de todos os resíduos durante o
armazenamento temporário em estaleiro;

−

Efectuar a aquisição de meios de contentorização ou embalagens de recolha com
resistência e capacidade de contenção adequadas;

−

Assegurar todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo substâncias perigosas passíveis de originar
situações de emergência ambiental;

pág.2

Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
Fevereiro.2015

−

Garantir a substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou
derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso,
possam originar situações de não conformidade ambiental.

2.3 Responsável Ambiental

No âmbito da gestão de resíduos, o Responsável Ambiental (nomeado pelo Empreiteiro ou
pelo Dono da Obra) tem as seguintes atribuições:
−

Colaborar na definição e dimensionamento das áreas de deposição diferenciada de
resíduos, do Plano do Estaleiro e de manutenção e reparação de equipamentos.

−

Seleccionar, e submeter à aprovação da Fiscalização, os operadores que serão
contratados para a gestão dos vários tipos de resíduos produzidos.

−

Efectuar e manter o registo de dados de RCD.

−

−
−

Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e eventuais subempreiteiros para a
importância da correcta implementação dos procedimentos de gestão de resíduos
definidos no PPGRCD.
Garantir o correcto preenchimento das Guias de Acompanhamento de Resíduos.
Exigir aos destinatários dos resíduos produzidos no local da obra, o Certificado de
Recepção de RCD ou a 3ª via da Guia de Acompanhamento de RCD devidamente
preenchida.

−

Definir e corrigir, sempre que necessário, os procedimentos relacionados com a
aplicação e controlo de medidas de gestão dos resíduos produzidos em obra.

−

Verificar periodicamente as condições de armazenagem de resíduos.

2.4 Fiscalização

A Fiscalização será responsável por:
−

Aprovar as opções do Empreiteiro no âmbito da gestão integrada de resíduos;

−

Assegurar a implementação geral do PPGRCD.
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3.

PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA
1 - Nome: ATMAD – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA.
2 - Morada: Avenida Osnabruck, nº 29. 5000-427 Vila Real
3 - Telefone: 259 309 370. Fax: 259 309 379. E-mail: geral@atmad.pt
4 - NIPC: 505 863 901
5 - CAE Principal Rev 3: 36001

DADOS GERAIS DA OBRA
1 - Tipo de Obra: Construção de Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem de

Pretarouca
2 - Código do CPV: 45231100-6 - Obras gerais de construção de condutas de longa
distância
45251120-8 - Construção de central hidroeléctrica
3 - Nº de processo de AIA: Proc. 04.03.267.01 (Entidade 1949)
4 - Identificação do local de implantação: Desde a Barragem de Pretarouca (onde será
construída a tomada de água) até perto da povoação de Sardinho e à Estação
Elevatória de Magueija (local de construção da central hidroeléctrica).

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DA OBRA
Caracterização sumária da obra a efectuar
O aproveitamento hidrelétrico da barragem de Pretarouca será constituído pelos seguintes
elementos, de montante para jusante:
− Maciço exterior que envolverá o troço inicial da conduta adutora, a construir na
tomada de água superficial existente no encontro esquerdo da barragem de
Pretarouca;
− Conduta adutora com cerca de 3 460 m de extensão (enterrada em toda a
extensão);
− Conduta forçada com uma extensão aproximada de 1 070 m (instalada à superfície
em cerca de 16% da sua extensão e enterrada nos restantes 84%);
− Central hidroeléctrica e restituição no rio Balsemão.
No âmbito desta empreitada, em complemento às obras principais, para instalação de
ambas as condutas, de ligação da conduta adutora à tomada de água e de construção do
edifício da central hidroeléctrica, serão realizadas obras anexas, como a construção de
acessos (em parte pavimentados), caminhos de serventia e obras de drenagem (valas,
drenos, passagens hidráulicas).
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DA OBRA (Cont.)
Descrição sucinta dos métodos construtivos
Ao longo desta zona, serão realizados trabalhos de:
− Montagem e desmontagem de estaleiro;
− Demolições;
− Desmatação;
− Decapagem;
− Escavações;
− Aterros;
− Construção de estruturas em betão (aramado e não armado);
− Montagem de elementos de betão pré-fabricados;
− Pintura de elementos de betão;
− Instalação de tubagens;
− Instalação de condutas;
− Construção de estruturas metálicas;
− Acabamentos do edifício (incluindo alvenarias, revestimento de paredes /
pavimentos / tectos / coberturas, cantarias, vãos, equipamentos sanitários, redes de
águas e esgotos);
− Arranjos exteriores do edifício (incluindo a construção de muros de gabiões e
drenagem);
− Montagem de elementos pré-fabricados em betão/aço;
− Instalação de equipamentos (eléctricos, hidromecânicos);
− Pavimentação.
INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS
Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD
Não foi prevista a utilização de reciclados de RCD em obra. Caso o Empreiteiro venha a
prever esse cenário, este deverá, no início da Empreitada, apresentar à Fiscalização, para
aprovação, uma proposta completa dos reciclados de RCD que, eventualmente, pretenda
empregar.
Considera-se de evitar a incorporação de materiais na obra que, pela sua natureza, sejam
prejudiciais para o ambiente.
Reciclados de RCD integrados em obra
(Não aplicável)
Identificação dos
reciclados

Quantidade integrada na obra
(t)

--------Valor total

----------
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Quantidade integrada
relativamente ao total de
materiais usados
(%)
---------pág.5

PREVENÇÃO DE RESÍDUOS
Metodologia de prevenção de RCD
De forma a atender aos princípios mencionados no Decreto-Lei nº 46/2008, as
metodologias de gestão de resíduos centram-se, numa primeira fase, na prevenção e
redução da quantidade de resíduos gerados na obra. A adoção de materiais e métodos
construtivos visando a reutilização foram privilegiados (na medida do possível) no projecto,
pretendendo-se evitar a incorreta utilização de recursos e, consequentemente, promover a
optimização da quantidade de recursos consumidos e a minimização dos resíduos
gerados, incluindo desperdícios.
É de referir que parte dos materiais resultantes das escavações a realizar serão
reutilizados nos aterros das condutas (adutora e forçada) e no aterro da plataforma da
central.
Materiais a reutilizar em obra
Identificação dos materiais

Quantidade a
reutilizar
(t)

Quantidade a reutilizar relativamente
ao total de materiais usados
(%)

A utilizar no aterro das
condutas (adutora e forçada)

29 109

100

A utilizar no aterro da central

4 615

100

Valor total

33 724

100
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ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM
Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local
afecto à mesma
− Todos os tipos de resíduos produzidos deverão ser devidamente triados e
armazenados em parque/área de armazenamento temporário (previamente ao
encaminhamento para destino final), que deverão estar devidamente identificados com
a designação, a identificação LER e a perigosidade do resíduo em causa.
− As instalações de triagem estão sujeitas aos requisitos técnicos mínimos constantes do
Anexo I do Decreto-Lei nº 46/2008.
− O Empreiteiro será responsável por efectuar a separação dos resíduos, tendo em
consideração as suas características físicas e químicas, nomeadamente no que
respeita às características que lhe conferem perigosidade, evitando o contacto e a
contaminação com outros resíduos.
− No Projecto de Estaleiro a apresentar pelo Empreiteiro deverá ser definido o local de
armazenamento (acondicionamento) temporário de materiais e de resíduos, enquanto
aguardam encaminhamento para destino final. Na selecção do local deverá ser tida em
consideração a proximidade a um acesso rodoviário, de forma a evitar
constrangimentos aquando da expedição dos resíduos, assegurando o livre acesso dos
veículos de transporte de resíduos e espaço suficiente para a execução de manobras
aos contentores e veículos. No dimensionamento do local, dever-se-á considerar o
espaço necessário às operações de triagem a realizar e que a separação, em diversas
fracções, dos resíduos requer áreas livres correspondentes.
− O local de armazenamento deverá ser devidamente identificado por intermédio de
Fichas de Gestão Interna de Resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma
adequada de armazenamento e manipulação dos resíduos.
− Salienta-se que o armazenamento temporário de resíduos deverá ser efectuado de
forma a não provocar qualquer dano para o ambiente, nem para a saúde humana.
− Relativamente aos meios de contentorização ou embalagens de recolha, estes deverão
ter resistência e capacidade de contenção adequadas (contentores, embalagens de
alta resistência ou big-bags). Deverá ser atendido, no empilhamento das embalagens,
que estas deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre pilhas e entre
estas e as paredes das áreas de armazenamento. Deverá, igualmente, ser assegurada
uma ventilação adequada e que o empilhamento deverá permitir, em qualquer altura a
detecção de derrames ou fugas. Deverá, também, dispor-se de material absorvente
pronto a usar em caso de pequenos derrames.
− Salienta-se os resíduos perigosos (combustíveis, etc.), para os quais, de forma a evitar
a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, deverão ser respeitadas as
condições de segurança relativas às características que lhes conferem perigosidade e
que estão, regra geral, associadas com as características de perigo da substância (ou
mistura de substâncias). Devem ainda ser previstos meios de contenção/retenção de
eventuais derrames destas substâncias perigosas, de forma a minimizar o risco de
contaminação de solos e águas.
− Relativamente aos óleos usados, o operador deverá dar cumprimento às disposições
aplicáveis constantes no Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de Julho (e subsequentes
alterações), relativo à gestão de óleos novos e usados e da Portaria nº 1028/92, de 5
de Novembro, que estabelece as normas de segurança e identificação para o
transporte de óleos usados.
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ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM
Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua
impossibilidade
PRODUÇÃO DE RCD
Tendo em vista os princípios de gestão, previu-se a máxima reutilização possível dos
resíduos resultantes da obra, sempre que os mesmos cumprissem com as exigências de
qualidade legais e normativas aplicáveis.
Em obra deverão ser desenvolvidas e registadas acções de sensibilização junto dos
trabalhadores, com o objectivo de dar a conhecer o presente PPGRCD e de promover a
sua adesão à correcta deposição e triagem dos resíduos.
Assumiu-se que as grandes operações de manutenção de maquinaria móvel e veículos
afetos à obra serão efectuadas fora do local da obra, considerando-se, assim, que os
resíduos produzidos por estas operações no Estaleiro serão bastante reduzidos.
De igual forma, refere-se que, por ainda não serem conhecidos o número de
trabalhadores afetos à obra, não foi possível quantificar os resíduos produzidos por estes.
Assim, numa fase posterior deverão aferir-se estas quantificações.
Deste modo, nesta fase, apenas será efectuada a quantificação dos trabalhos a realizar
privilegiando a informação constante no Mapa de Quantidades de Trabalho do projecto.
Para os resíduos que não foram quantificados na sua totalidade no Mapa de Quantidades
de Trabalho, foram estimadas quantidades.
Refere-se a necessidade de os RCD produzidos em obra serem preferencialmente
encaminhados para reciclagem, quando aplicável, devendo ser armazenados
separadamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais.
No que se refere aos resíduos produzidos, não possíveis de reutilizar em obra ou de
reciclar, previu-se a sua valorização, tendo-se apenas equacionado a sua eliminação
quando essa valorização não se verificasse possível.
O material resultante da desmatação deverá ser conduzido a valorização em central de
biomassa.
Não se prevê a reutilização do volume total de materiais provenientes das escavações.
Os materiais sobrantes são considerados como RCD. No entanto, tal como previsto pela
legislação (nomeadamente no ponto 2 do no Artigo 6º do Decreto-Lei nº 48/2008) estes
materiais poderão ser reutilizados sem serem conduzidos a operador de resíduos, tendose previsto a sua deposição em locais afetos à obra. Desta forma, considera-se que os
volumes sobrantes da escavação da conduta adutora e do seu caminho de serventia
poderão ser depositados junto da barragem de Pretarouca (zona de depósito A e
Estaleiro 1 - zona de depósito B), os volumes resultantes da escavação da conduta
forçada poderão ficar armazenados ao lado do Estaleiro 2 (zona de depósito C) e os
volumes sobrantes da escavação da central poderão ser acomodados na zona
circundante do Estaleiro 3 (zona de depósito D).
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Notas para a leitura dos quadros seguintes:
Operações de Valorização e Eliminação (apresentadas na Portaria n.º 209/2004)
R13 - Acumulação de resíduos destinados a operação de reciclagem/valorização (com exclusão do
armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada)
D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.)
D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execução da operação de eliminação (com exclusão do
armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efectuada)

Os resíduos que serão reciclados são contabilizados como valorizados para efeitos de
balanço total. O balanço total (de 100%) compreende, assim, unicamente os resíduos para
valorização e os resíduos para eliminação. Salienta-se que devido a terem sido previstas
quantidades de produção de alguns resíduos muito reduzidas, a sua quantificação na tabela
seguinte, em relação ao cômputo geral, é muito pouco expressiva (valores baixo de 0,000%
do balanço total).
Dado que a relação de tipologias apresentada não pretende ser exaustiva, no caso de se
verificar a produção de resíduos que não estejam contemplados nesta lista, o presente
Plano de Gestão de Resíduos deverá ser atualizado, devendo para isso ser consultada a
Lista Europeia de Resíduos.
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LISTA DE RESÍDUOS
Código
LER

Designação do
Resíduo

Local / Actividade
de produção

Quantidades
produzidas
(estimadas)
(t)

17 01 01

Betão
(incluindo também
cimentos e
argamassas)

Estruturas de
betão

4,34

0,000

-

0,008

R13

0,000

-

17 01 02

Tijolos

0,11

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

17 01 03

Ladrilhos, telhas e
materiais cerâmicos

0,07

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

17 02 01

Madeira

0,06

0,000

-

0,008

R13

0,000

-

17 02 03

Plástico

Drenagem
Estaleiro

0,10

0,000

R13

0,000

-

0,000

-

17 02 04*

Vidro, plástico e
madeira contendo ou
contaminados com
substâncias
perigosas

Estruturas de
betão.
Acabamentos do
edifício da central.
Estaleiro

0,13

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

17 03 02

Misturas
betuminosas

Pavimentação

0,07

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

Acabamentos do
edifício da central
Acabamentos do
edifício da central
Estruturas de
betão.
Acabamentos do
edifício da central.
Estaleiro
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Quantidade
para
reciclagem
(%)

Operação
de
reciclagem

Quantidade
para
valorização
(%)

Operação
de
valorização

Quantidade
para
eliminação
(%)

Operação
de
eliminação
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LISTA DE RESÍDUOS
Código
LER

Designação do
Resíduo

Local / Actividade
de produção

Quantidades
produzidas
(estimadas)
(t)

Quantidade
para
reciclagem
(%)

Operação
de
reciclagem

Quantidade
para
valorização
(%)

Operação
de
valorização

Quantidade
para
eliminação
(%)

Operação
de
eliminação

17 04 02

Alumínio

Acabamentos do
edifício da central

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

0,07

0,000

R13

0,000

-

0,000

-

46 779,19

0,000

-

91,266

R13

0,000

-

1 806,86

0,000

-

3,525

R13

0,000

-

Desmatação
Instalação de
condutas /
tubagens /
equipamentos.
Estaleiro

2 662,91

0,000

-

5,195

R13

0,000

-

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

17 04 05

Ferro e aço

17 05 04

Solos e rochas
Mistura de resíduos
de construção e
demolição
Resíduos silvícolas

17 09 04
02 01 07

12 01 13

Resíduos de
soldadura

13 02 08*

Outros óleos de
motores,
transmissões e
lubrificações
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Betão armado.
Est. metálicas.
Acabamentos do
edifício da central.
Estaleiro
Escavações
Demolições.
Estaleiro
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LISTA DE RESÍDUOS
Código
LER

Designação do
Resíduo

Local / Actividade
de produção

Quantidades
produzidas
(estimadas)
(t)

Quantidade
para
reciclagem
(%)

Operação
de
reciclagem

Quantidade
para
valorização
(%)

Operação
de
valorização

Quantidade
para
eliminação
(%)

Operação
de
eliminação

13 07 01*

Fuelóleo e gasóleo

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

13 07 02*

Gasolina

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

Embalagens de papel
e cartão
Embalagens de
plástico
Embalagens de
madeira

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

15 01 04

Embalagens de metal

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

15 01 06

Mistura de
embalagens

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

15 01 07

Embalagens de vidro

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

15 01 10*

Embalagens
contendo ou
contaminadas por
resíduos de
substâncias perigosas

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

15 01 01
15 01 02
15 01 03
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LISTA DE RESÍDUOS
Código
LER

15 02 02*

15 02 03
16 01 03
16 01 07*
16 01 18
16 02 14
16 04 03*
20 01 28

Designação do
Resíduo
Absorventes, materiais
filtrantes, panos de
limpeza e vestuário de
protecção
contaminados por
subst. perigosas
Absorventes, materiais
filtrantes, panos de
limpeza e vestuário de
protecção
Pneus usados
Filtros de óleo
Metais não ferrosos
Resíduos de equip.
eléctrico ou electrónico
fora de uso
Outros resíduos de
explosivos
Tintas, produtos
adesivos, colas e
resinas
Valor total

pág.14

Local /
Actividade de
produção

Quantidades
produzidas
(estimadas)
(t)

Quantidade
para
reciclagem
(%)

Operação
de
reciclagem

Quantidade
para
valorização
(%)

Operação
de
valorização

Quantidade
para
eliminação
(%)

Operação
de
eliminação

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

Estaleiro
Estaleiro
Estaleiro

0,10
0,10
0,10

0,000
0,000
0,000

-

0,000
0,000
0,000

R13
R13
R13

0,000
0,000
0,000

D1/D15
-

Estaleiro

0,10

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

Escavações

0,05

0,000

-

0,000

R13

0,000

D1/D15

Pinturas

0,05

0,000

-

0,000

R13

0,000

-

51 255,81

0,000

99,999

0,001
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4.

REGISTOS DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS

Os registos aplicáveis à gestão de RCD em obra compreendem:
−

Atas de reunião da empreitada;

−

Relatório mensal de Gestão de RCD da empreitada;

−

Fichas de Gestão Interna de Resíduos (a afixar nos locais de armazenamento dos
RCD);

−

Certificados de Recepção de RCD, emitidos pelos Operadores de Gestão de
Resíduos, cuja estrutura está definida no Anexo III do Decreto-Lei nº Decreto-Lei nº
46/2008)
ou
Cópias das Guias de Acompanhamento de RCD (elaboradas de acordo com modelo
constante do Anexo I da Portaria nº 417/2008). O Responsável Ambiental deverá
arquivar a 1ª via e solicitar às entidades recetoras de resíduos cópia da 3ª via
devidamente preenchida.
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ANEXO 6.1 – PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE FLORA E HABITATS

1.

INTRODUÇÃO

Entre os principais impactes decorrentes do projeto do Aproveitamento Hidroelétrico da
Barragem (AHB) de Pretarouca identificados em fase de EIA, destaca-se a afetação
direta da flora e habitats, na fase de construção, com a desmatação da faixa de trabalho
para a implantação do circuito hidráulico, e com a ocupação temporária de zonas de
apoio à obra (estaleiros e zonas de depósito).
Para muitas espécies florísticas e habitats este impacte é reversível, prevendo-se uma
posterior recuperação da vegetação e habitats, na zona de implantação da conduta
adutora, nalgumas áreas afetadas pela implantação da conduta forçada, e ainda nas
zonas de apoio à obra.
Neste sentido, considera-se necessário proceder à monitorização da recuperação de
habitats dominados por espécies herbáceas e pioneiras (como os arrelvados secos,
lameiros, matos, etc.), e a necessidade de uma intervenção paisagística caso a mesma
não se verifique.

2.

OBJECTIVOS E ÂMBITO

O presente plano de monitorização incidirá sobre as comunidades florísticas, vegetação e
habitats naturais e seminaturais na área de implantação do projeto do AHB de
Pretarouca.
Em termos florísticos foram identificados no decurso dos trabalhos de caracterização da
fase de EIA um total de 97 taxa distribuídos ao longo da área de implantação de projeto,
dos quais 14 correspondem a endemismos ibéricos e um, a um endemismo da
macaronésia, não sendo contudo de destacar nenhuma espécie com estatuto especial de
conservação.
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No que se refere à vegetação e habitats, a área de implantação de projeto interfere com
cinco unidades homogéneas principais, nomeadamente arrelvados secos, amiais,
carvalhais, lameiros e matos, sendo ainda de destacar alguns habitats enquadráveis no
Decreto-lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, designadamente os habitats 6510, 9230pt2
e 91E0pt1.
Tendo em conta a natureza do projeto em causa e das ações construtivas e de
recuperação nele previstas, antevê-se que os impactes na flora e habitats sejam
reversíveis nalgumas das unidades homogéneas de vegetação supracitadas, com
posterior recuperação das mesmas.
A monitorização terá assim como objetivo específico avaliar a evolução das formações
vegetais após a implantação do projeto, através da comparação da estrutura, grau de
cobertura e densidade de exemplares florísticos, com locais posteriormente prospetados,
de modo a confirmar a regeneração natural das comunidades vegetais na fase de
exploração, e a necessidade de adoção de medidas de recuperação paisagística caso
essa regeneração não se verificar.
O presente plano tem igualmente por objetivo verificar a eficácia das medidas
implementadas nas áreas intervencionadas, constantes do Plano de Recuperação das
Áreas Intervencionadas (PRAI).
A monitorização incidirá na fase de pré-construção, onde será estabelecido um quadro de
referência para comparação com os resultados das campanhas de monitorização
subsequentes, e na fase de exploração para verificação da evolução do coberto vegetal
nos locais de implantação da conduta hidráulica e das estruturas de apoio à obra.

3.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO

3.1

Parâmetros a monitorizar

A monitorização das espécies florísticas e formações vegetais envolve a avaliação:
Na fase de pré-construção (ou ano zero)


dos locais propostos para monitorização nas fases subsequentes para aferição da
situação de referência previamente estabelecida em fase de EIA;

Na fase de exploração


da evolução dos processos de recuperação física na plataforma da conduta
hidráulica e zonas de apoio à obra (estaleiro e zonas de depósito temporário);



da necessidade de adoção de medidas de recuperação paisagística no caso de
não se verificar a regeneração natural do coberto vegetal nas áreas
intervencionadas na fase de construção.

2
Anexo 6.1

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume III – Anexos Técnicos
Fevereiro 2015

Os parâmetros específicos de monitorização e as unidades homogéneas de vegetação
alvo de monitorização são os apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – Parâmetros de Monitorização para a Flora e Habitats
Fase

Parâmetro
Abundância relativa (cobertura)

Pré-Construção

Composição específica (Riqueza)
Sanidade específica
Abundância relativa (cobertura)

Exploração

Composição específica (Riqueza)
Sanidade específica

3.2

Unidade de Vegetação
Homogénea

Objetivo

Amiais
Arrelvados secos
Carvalhais
Lameiros
Matos

Aferição do estado atual da
flora e habitat, e definição
de
uma
situação
de
referência para análise
comparativa
em
fases
subsequentes

Amiais
Arrelvados secos
Carvalhais
Lameiros
Matos

Verificação da regeneração
natural da vegetação nas
áreas intervencionadas, e
aferição da necessidade de
adoção de medidas de
recuperação paisagística

Locais e frequência de amostragens

Os locais de amostragem devem contemplar as diferentes unidades de vegetação
homogéneas identificadas na situação de referência estabelecida em fase de EIA e
diretamente afetadas pelos elementos de projeto e estruturas de apoio à obra,
nomeadamente:


Amial;



Arrelvados secos;



Carvalhal;



Lameiro;



Matos.

Para cada um destas unidades de vegetação homogéneas é definido, no mínimo, um
quadrado (método dos quadrados) na zona diretamente afetada pelo projeto e áreas de
apoio, e um segundo quadrado na envolvente próxima para servir de controlo.
No Quadro 2 e Anexo 1 é apresentada uma proposta de locais de monitorização da flora e
habitat, que poderá ser ajustada na campanha de monitorização da fase de
pré-construção.
Preconiza-se uma amostragem bianual, no início da primavera (março) para possibilitar a
despistagem de bolbosas, e no período de verão, para possibilitar a fácil identificação de
gramíneas.
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Quadro 2 – Proposta de locais de amostragem
Parcela de
Amostragem

Afetação

FH01

Conduta

FH02

Controlo (conduta)

Unidade de Vegetação
Homogénea

Coordenadas (HG Datum Lisboa)
X

Y

220.703,63

451.540,40

220.698,94

451.523,04

Amial
FH03

Conduta

222.364,69

453.370,96

FH04

Controlo (conduta)

222.382,53

453.374,11

FH05

Conduta

221.040,23

451.034,76

FH06

Controlo (conduta)

221.044,97

451.058,70

FH07

Estaleiro 1 e ZD B

221.158,06

451.060,20

221.194,68

451.037,16

Arrelvados secos

FH08

Controlo (estaleiro 1 e
ZD B)

FH09

Estaleiro 2 e ZD C

221.991,62

452.463,91

FH10

Controlo (estaleiro 2 e
ZD C)

221.997,18

452.437,32

FH11

Conduta

221.346,50

451.073,34

FH12

Controlo (conduta)

221.279,82

451.106,68

Carvalhal
FH13

Conduta

222.003,66

451.697,17

FH14

Controlo (conduta)

221.968,55

451.682,42

FH15

Conduta

220.784,31

451.463,64

FH16

Controlo (conduta)

220.775,31

451.451,86

Lameiro
FH17

Conduta

220.884,03

451.331,06

FH18

Controlo (conduta)

220.885,35

451.292,48

FH19

Conduta e ZD A

220.531,83

451.691,58

FH20

Controlo (conduta e
ZD A)

220.523,89

451.637,60

Matos

FH21

ZD D

222.458,31

453.498,45

FH22

Controlo (conduta e
ZD D)

222.506,59

453.582,13

ZD – Zona de depósito
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As amostragens da fase de pré-construção (ou ano zero) deverão estar concluídas antes
do início das obras de construção, sendo, se possível, realizadas no início da primavera e
no verão, conforme referido anteriormente. Poderá no entanto ser necessário reajustar as
mesmas em função da aprovação do projeto e a calendarização prevista para o início da
empreitada.
Na fase de exploração, a monitorização deverá ser efetuada por um período de dois
anos, para possibilitar a recuperação natural das zonas da conduta enterrada e faixas de
servidão, sendo posteriormente avaliada a necessidade de proceder a uma intervenção
paisagística. Esta monitorização poderá ser portanto posteriormente revista, em função
dos resultados e eventual necessidade de realização de ações de recuperação de
coberto vegetal.
No Quadro 3 é apresentada a síntese da frequência de amostragem para as fases de préconstrução e exploração.
Quadro 3 – Frequência de amostragem
Fase

Parâmetro
Abundância relativa (cobertura)

Pré-Construção

Composição específica (Riqueza)
Sanidade específica
Abundância relativa (cobertura)

Exploração

Composição específica (Riqueza)
Sanidade específica

3.3

Unidade de Vegetação
Homogénea
Amiais
Arrelvados secos
Carvalhais
Lameiros
Matos
Amiais
Arrelvados secos
Carvalhais
Lameiros
Matos

Frequência de
amostragem

Primavera (Março) e Verão
(Ajustável em função do início
da empreitada)

Primavera (Março) e Verão
para um período de 2 anos
(Posteriormente revista em
função dos resultados e da
necessidade de ações de
recuperação do coberto vegetal)

Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos
necessários

A monitorização da flora e habitats estará assente em inventários florísticos. Estes
últimos serão realizados através do método dos quadrados nos diferentes locais
selecionados (os mesmos poderão ser ajustados na fase de pré-construção em função
das condições locais). As dimensões dos quadrados serão de 1x1m, 5x5m ou 10x10m
consoante o estrato dominante seja herbáceo, arbustivo ou arbóreo, respetivamente.
Preconiza-se a realização de um quadrado por cada uma das parcelas de amostragem
proposta no Quadro 2. Estes últimos encontram-se distribuídos pelas diferentes áreas a
intervencionar, passíveis de regeneração, nomeadamente na plataforma da conduta e
áreas de apoio à obra. São ainda contempladas todas as unidades homogéneas de
vegetação afetadas.
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Os levantamentos florísticos deverão seguir o método de dominância/sociabilidade de
Braun-Blanquet para a cobertura, que seguirá a seguinte escala:
r – indivíduo raro ou isolado;
+ – poucos indivíduos raros ou isolados;
1 – indivíduos abundantes mas de fraca cobertura;
2 – indivíduos que cobrem de 5% a 25% da área;
3 – indivíduos cobrindo 26% a 50% da área;
4 – indivíduos cobrindo 51% a 75% da área;
5 – indivíduos cobrindo mais de 76% da área.
Deverão ser ainda determinados a abundância e densidade para as espécies arbustivas
e arbóreas, sendo que para as restantes espécies apenas se avalia a sua
presença/ausência e abundância. A estratificação será a característica qualitativa
registada.
Será igualmente avaliado qualitativamente o estado fisiológico da vegetação e
identificadas as perturbações existentes.

3.4

Métodos e critérios de avaliação de dados

As avaliações deverão estabelecer o estado das comunidades vegetais dominantes nos
habitats referenciados e a sua condição de desenvolvimento (níveis de regeneração
natural, estado fisiológico, número de elementos mortos e outros considerados
relevantes) ao longo do período estabelecido para a monitorização.
Para cada parcela de amostragem deverá ser calculada:


Riqueza específica (S);



Índice de diversidade de Shannon-Weaver;



Índice de equitabilidade de Pielou (J’).

A riqueza específica (S) corresponde ao número de taxa assinalados. A diversidade alfa
corresponde à riqueza específica num determinado local de amostragem. A diversidade
gama corresponde à riqueza específica presente no conjunto dos locais de amostragem.
Para cálculo da diversidade de cada parcela de amostragem será utilizado o índice de
Shannon-Weaver (H’), que mede o grau de incerteza existente quando se retira um
exemplar ao acaso de uma amostra.
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A fórmula de cálculo é: H’ = -Ʃ (pi) (ln pi), em que “pi” corresponde à abundância
proporcional da espécie “i” na amostra (n.º. de indivíduos de da espécie “i” / n.º. total de
indivíduos). Varia entre uma valor mínimo igual a zero, quando a amostra tem apenas
uma espécie e um valor máximo que corresponde ao logaritmo do número espécies,
quando todas as espécies estiverem representadas pelo mesmo número de indivíduos.
Para cálculo da equitabilidade deverá ser utilizado o índice de equitabilidade de Pielou
(J’), que mede a proporção entre a diversidade observada e a diversidade máxima
esperada, variando entre um e zero. A fórmula para cálculo deste índice é: J’= H’/H’ max,
em que “H’” representa a diversidade observada e “H’ max” a diversidade máxima
esperada.
Em cada parcela de amostragem deverão igualmente ser avaliados:


estratos presentes;



cobertura total e por estrato;



espécies dominantes;



presença de espécies com estatuto específico de conservação;



presença de espécies indicadoras e o seu significado ecológico;



presença de focos de perturbação e o seu significado.

Esta análise deve também ser efetuada para um conjunto de locais representativos de
cada uma das unidades homogéneas de vegetação identificadas (Quadro 2).
As diferenças entre as parcelas de amostragem de um mesmo tipo de unidade
homogénea de vegetação deverão ser analisadas com recurso a métodos de análise
multivariada. Os métodos a utilizar serão essencialmente descritivos, de modo a
averiguar a similaridade entre as comunidades:


cálculo de similaridade entre parcelas de amostragem de cada unidade
homogénea de vegetação, mediante índice de similaridade adequada (e.g. BrayCurtis ou Jaccard);



análise de agrupamento hierárquico ou ordenação multidimensional não
paramétrica (MDS) das parcelas de amostragem tendo como resultado a
produção de dendrogramas de similaridade ou gráficos de ordenação em espaço
reduzido dos locais de amostragem.

Os dados relativos a parcelas com o mesmo tipo de habitat alvo deverão ser alvo de
comparação cumulativa, ano a ano, de modo a permitir evidenciar as tendências
existentes na composição das comunidades vegetais, a nível de indicadores como as
espécies dominantes, cobertura total, cobertura por estrato, riqueza específica, entre
outros.
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Os dados obtidos deverão ser confrontados com dados anteriores, quer nos estudos de
caracterização efetuados no âmbito do estudo prévio, quer nas informações bibliográficas
e do ICNF, de modo a avaliar a evolução da densidade das populações locais, a sua
distribuição e adaptação às novas condições.

3.5

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados
do plano de monitorização

Em função dos resultados do acompanhamento da recuperação das comunidades
vegetais dos resultados do acompanhamento da recuperação das comunidades vegetais
afetadas na fase de construção será ponderada a necessidade de uma intervenção
paisagística.
Embora seja dada prioridade á recolonização natural das unidades homogéneas de
vegetação no PRAI, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área,
serão propostas à autoridade de AIA medidas adicionais que visem o restabelecimento
do coberto vegetal, nomeadamente:

3.6



através da realização de sementeiras com espécies características dos habitats
afetados;



através da aplicação de vedações e/ou paliçadas temporárias nos locais a
recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da
vegetação natural, e potenciar o sucesso das sementeiras.

Periodicidade dos relatórios de monitorização, respetivas datas de entrega e
critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização

Será emitido um relatório de monitorização no final de cada campanha de monitorização,
sendo entregue num prazo máximo de 60-90 dia após a realização da mesma.
Este relatório será entregue à Autoridade de AIA, com cópia às entidades responsáveis
pelo descritor no âmbito da avaliação, de modo a agilizar a sua apreciação e eventual
correção.
Estes relatórios deverão cumprir o estipulado na Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril, bem
como indicar quais os critérios que devem ser considerados, para a proposta de revisão
do plano.
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ANEXO 6.2 – PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1.

INTRODUÇÃO

Tendo em vista as características do projeto, o atravessamento de 3 linhas de água
afluentes da margem esquerda do rio Balsemão e a alteração do escoamento do rio
Balsemão entre a barragem de Pretarouca e a implantação da central hidroelétrica do
Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem (AHB) de Pretarouca, e a jusante do ponto de
descarga da central hidroelétrica, deverá ser estabelecido um programa de monitorização
quantitativa dos recursos hídricos.
De acordo com o estabelecido no EIA e no documento “Monitorização da Qualidade
Ecológica no âmbito dos projetos dos empreendimentos hidroelétricos – Diretiva Quadro
da Água / Lei da Água)”, cuja consulta é solicitada na DIA, no ponto referente aos
Programas e Monitorização, a monitorização dos recursos hídricos deverá incidir nas
seguintes fases de projeto: pré-construção; construção; e exploração.

2.

OBJECTIVOS E ÂMBITO

Com base nos potenciais impactes identificados em fase de EIA, consideraram-se os
seguintes objetivos de monitorização dos recursos hídricos superficiais:
•

•

avaliar o impacte direto da construção nas 3 linhas de água atravessadas,
designadamente do ponto de vista da qualidade físico-química da água;
avaliar o possível impacte no estado do rio Balsemão, mais precisamente nos
elementos hidromorfológicos, para a fase de exploração, inerente à alteração do
escoamento no troço compreendido entre a barragem de Pretarouca e a central
hidroelétrica do projeto do AHB de Pretarouca, e ainda à alteração devido à restituição
a jusante da Central Hidroelétrica;
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•

verificar o cumprimento da Diretiva Quadro da Água (DQA), no que se refere ao
estado das massas de água superficiais da categoria Rio afetados pela fase de
exploração;

•

estudar a relação entre o regime de exploração do AHB de Pretarouca e o estado das
massas de água abrangidas;

•

avaliar a necessidade de adotar novas medidas de minimização dos impactes
verificados.

Neste sentido preconiza-se para a:
•

•

•

fase de pré-construção, o estabelecimento de um quadro de referência para
comparação com os resultados das campanhas de monitorização subsequentes,
designadamente:
−

nas linhas de água atravessadas pelo circuito hidráulico, em termos de
poluentes específicos (associados às ações de obra);

−

no rio Balsemão, através da análise dos elementos de qualidade ecológica
referenciados no anexo V da DQA;

fase de construção a monitorização das linhas de água intercetadas pelo traçado
da conduta, e do estado ecológico do rio Balsemão, para verificar eventuais
impactes decorrentes das ações de obra;
fase de exploração a monitorização do rio Balsemão para verificação dos
impactes hidromorfológicos inerentes às alterações do escoamento a jusante da
barragem de Pretarouca, e da eficácia do regime de caudais ecológicos
implementado.

O Plano agora apresentado para a fase de construção, tem apenas um carácter
orientador, uma vez que o mesmo será integrado no Sistema de Gestão Ambiental
previsto para a Obra e, no seu âmbito, será adequado às ações de obra e às suas
potenciais interferências com o meio hídrico.

3.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO

3.1

Parâmetros a monitorizar

A definição dos parâmetros a monitorizar tem por base a legislação nacional (Lei
n.º 58/2005 de 29 de dezembro), a legislação comunitária (DQA), o tipo de curso de água
a monitorizar, as recomendações do documento “Monitorização da Qualidade Ecológica
no âmbito dos projetos dos empreendimentos hidroelétricos – Diretiva Quadro da
Água / Lei da Água)” e a fase de projeto considerada (pré-construção, construção e
exploração).
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3.1.1

Pré-Construção

Nesta fase são considerados parâmetros de avaliação distintos para os diferentes cursos
de água (Quadro 1). Nas linhas de água torrenciais afluentes ao rio Balsemão e
intercetadas pelo traçado da conduta consideram-se vários poluentes específicos,
geralmente associados a ações de obra. No rio Balsemão são considerados todos os
elementos de avaliação do estado ecológico das massas de água da categoria Rio,
definidas no anexo V da DQA.
Quadro 1 – Parâmetros de monitorização dos recursos hídricos (Pré-construção)
Cursos de Água

Elementos de avaliação

Parâmetros
Condutividade (µS/cm, 20ºC);
Sólidos suspensos totais (mg/l);
Óleos minerais (mg/l);

Afluentes do rio Balsemão

Poluentes específicos

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (mg/l);
Cádmio (mg/l);
Cobre (mg/l);
Chumbo (mg/l);
Ferro (mg/l);

Biológicos

Composição e
Diatomáceas

abundância

de

Fitobentos

Composição
bentónicos

abundância

dos

Invertebrados

e

–

Composição e abundância de Macrófitos
Composição, abundância e
(dimensões) da Fauna Piscícola

estrutura

etária

Temperatura (ºC)
Oxigénio dissolvido (mg/l e % saturação)
Condutividade (µS/cm)
pH
Rio Balsemão e afluente da
margem direita

Alcalinidade (mg CaCO3/l)
Físico-químicos de suporte
aos elementos biológicos

Dureza total (mg CaCO3/l)
Sólidos Suspensos Totais (mg/l)
Nitratos (mg NO3/l)
Nitritos (mg NO2/l)
Fósforo Total (mg P/l)
Fosfatos (Ortofosfatos) (mg P2O5/l)
CQO (mg O2/l)

Hidromorfológicos de suporte
aos elementos biológicos

Continuidade e Condições Morfológicas (River
Habitat Survey – RHS)
Hidrologia
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3.1.2

Construção

Para a fase de construção mantém-se os parâmetros de monitorização definidos para a
fase de pré-construção.
3.1.3

Exploração

Na fase de exploração a monitorização das linhas de água torrenciais afluentes ao rio
Balsemão será descontinuada, pelo que a monitorização centrar-se-á no troço do rio
Balsemão compreendido entre a barragem de Pretarouca e a restituição da central
hidroelétrica do AHB de Pretarouca.
No Quadro 2 são apresentados os parâmetros de monitorização definidos para a fase de
exploração.
Quadro 2 – Parâmetros de monitorização dos recursos hídricos (Exploração)
Cursos de Água

Elementos de avaliação

Biológicos

Parâmetros
Composição e
Diatomáceas

abundância

de

Fitobentos

Composição
bentónicos

abundância

dos

Invertebrados

e

–

Composição e abundância de Macrófitos
Composição, abundância e
(dimensões) da Fauna Piscícola

estrutura

etária

Temperatura (ºC)
Oxigénio dissolvido (mg/l e % saturação)
Condutividade (µS/cm)
pH
Alcalinidade (mg CaCO3/l)
Rio Balsemão e afluente da
margem direita

Físico-químicos gerais

Dureza total (mg CaCO3/l)
Sólidos Suspensos Totais (mg/l)
Nitratos (mg NO3/l)
Nitritos (mg NO2/l)
Fósforo Total (mg P/l)
Fosfatos (Ortofosfatos) (mg P2O5/l)
CQO (mg O2/l)
Continuidade e Condições Morfológicas (River
Habitat Survey – RHS)
Hidrologia

Hidromorfológicos

Caudais ecológicos
Estrutura e composição da galeria ripícola e do seu
estado de conservação
Morfologia (largura e profundidade do leito maior e
menor, estrutura e substrato do leito)
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3.2

Locais e frequência de amostragens

A monitorização dos recursos hídricos de superfície incidirá nas linhas de água afluentes
da margem esquerda do rio Balsemão, atravessadas pelo traçado da conduta hidráulica,
e o troço do rio Balsemão compreendido entre a barragem de Pretarouca e a restituição
da central hidroelétrica do AHB de Pretarouca.
Serão ainda considerados locais de controlo no rio Balsemão, a montante da albufeira da
barragem de Pretarouca, e no principal afluente da margem direita do rio Balsemão.
3.2.1

Pré-Construção

No Quadro 3 são apresentados os locais de amostragem, para monitorização dos
recursos hídricos de superfície, para a fase de pré-construção. Os mesmos poderão ser
ajustados na primeira campanha em função das condições de acesso, segurança e
logística.
Quadro 3 – Locais de amostragem para a fase de pré-construção
Ponto de
Amostragem

Curso
de Água

Descrição / Objetivo

Coordenadas (HG Datum Lisboa)
X

Y

QA01

Jusante da central hidroelétrica para
verificação do estado ecológico

222.539,24

453.585,53

QA02

Entre a barragem de Pretarouca e a
central hidroelétrica para verificar
impactes inerentes à redução do
escoamento nesse troço

221.349,49

450.976,87

Montante da albufeira da barragem
de Pretarouca para controlo (estado
ecológico)

217.911,35

450,055,58

Balsemão

QA03

QA04

Afluente
margem direita

Afluente principal da margem direita
para controlo (estado ecológico)

211.392,17

450.898,95

QA05

Afluente
km 0+300

Montante do atravessamento do
afluente do Balsemão pela conduta
ao km 0+300 para controlo

220.718,15

451.570,33

QA06

Afluente
km 0+300

Jusante do atravessamento do
afluente do Balsemão pela conduta
ao km 0+300 para verificação de
impactes inerentes a ações de obra

220.692,35

451.512,78

QA07

Afluente
km 2+400

Montante do atravessamento do
afluente do Balsemão pela conduta
ao km 2+400 para controlo

221.968,56

451.715,65

QA08

Afluente
km 2+400

Jusante do atravessamento do
afluente do Balsemão pela conduta
ao km 2+400 para verificação de
impactes inerentes a ações de obra

222.092,38

451.684,43

QA09

Afluente
km 4+200

Montante do atravessamento do
afluente do Balsemão pela conduta
ao km 4+200 para controlo

222.323,94

453.181,18

QA10

Afluente
km 4+200

Jusante do atravessamento do
afluente do Balsemão pela conduta
ao km 4+200 para verificação de
impactes inerentes a ações de obra

222.354,10

453.211,87
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Importa referir que para os pontos de monitorização definidos a jusante das zonas de
atravessamento da conduta (QA06, QA08 e QA10) deverão estar um pouco afastadas do
mesmo, para permitir avaliar a capacidade de diluição da mesma.
As amostragens da fase de pré-construção (ou ano zero) deverão estar concluídas antes
do início das obras de construção, compreendendo, se possível, um ciclo anual, no caso
da avaliação do estado ecológico. Poderá no entanto ser necessário reajustar as mesmas
em função da aprovação do projeto e a calendarização prevista para o início da
empreitada.
No Quadro 4 apresenta-se a frequência de amostragem por elemento de avaliação e
local de amostragem, para a fase de pré-construção.
Quadro 4 – frequência de amostragem para a fase de pré-construção
Elemento de avaliação

Pontos de amostragem

Poluentes específicos

QA05, QA06, QA07, QA08,
QA09 e QA10

1 vez (preferencialmente na primavera)

Biológicos

QA01, QA02, QA03 e QA04

1 vez (preferencialmente na primavera)

Físico-químicos gerais

QA01, QA02, QA03 e QA04

4 vezes (trimestralmente) devendo uma das
amostragens coincidir com a amostragem dos
elementos biológicos

Hidromorfológicos

QA01, QA02, QA03 e QA04

1 vez (preferencialmente na primavera)

3.2.2

Frequência de Amostragem

Construção

Nesta fase consideram-se os mesmos locais de monitorização definidos para a fase de
pré-construção.
No que se refere à frequência de amostragem, a monitorização dos elementos biológicos,
físico-químicos gerais e hidromorfológicos deverá ser realizada durante todo o período de
construção com a frequência mínima idêntica a definida na fase de pré-construção.
Relativamente às linhas de água intercetadas pela conduta, a calendarização e
frequência de amostragem deverá ser ajustada em função das intervenções nas
mesmas. Deste modo, a referida calendarização deverá ser efetuada previamente à obra,
logo após a definição dos períodos de intervenção nessas mesmas linhas de água.
No Quadro 5 apresenta-se uma síntese da frequência de amostragem por elemento de
avaliação, para a fase de construção.
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Quadro 5 – frequência de amostragem para a fase de construção
Elemento de avaliação

Pontos de amostragem

Frequência de Amostragem

Poluentes específicos

QA05, QA06, QA07, QA08,
QA09 e QA10

1 vez por ano (preferencialmente na primavera)

Biológicos

QA01, QA02, QA03 e QA04

1 vez por ano (preferencialmente na primavera)

Físico-químicos gerais

QA01, QA02, QA03 e QA04

4 vezes por ano (trimestralmente) devendo
uma das amostragens coincidir com a
amostragem dos elementos biológicos

Hidromorfológicos

QA01, QA02, QA03 e QA04

1 vez (a ajustar em função das intervenções
nas linhas de água, aquando da implantação
da conduta)

3.2.3

Exploração

Nesta fase a monitorização dos recursos hídricos de superfície incidirá apenas no rio
Balsemão, nomeadamente na verificação dos impactes associados à alteração de
escoamento e na avaliação da eficácia do regime de caudais ecológicos. Assim, serão
apenas considerados nesta fase os locais de monitorização QA01, QA02, QA03 e QA04.
Adicionalmente deverão ser definidos secções transversais, representativas do troço do
rio Balsemão entre a barragem de Pretarouca e a central hidroelétrica, para a
caracterização da morfologia do mesmo (largura e profundidade do leito maior e menor,
estrutura e substrato do leito). Recomenda-se a utilização das secções transversais
consideradas no estudo de caudais ecológicos (Anexo 7.1 do RECAPE).
Quadro 6 – Locais de amostragem para a fase de pré-construção
Ponto de
Amostragem

Curso
de Água

Descrição / Objetivo

Coordenadas (HG Datum Lisboa)
X

Y

QA01

Jusante da central hidroelétrica para
verificação do estado ecológico

222.539,24

453.585,53

QA02

Entre a barragem de Pretarouca e a
central hidroelétrica para verificar
impactes inerentes à redução do
escoamento nesse troço

221.349,49

450.976,87

Montante da albufeira da barragem
de Pretarouca para controlo (estado
ecológico)

217.911,35

450,055,58

Afluente principal da margem direita
para controlo (estado ecológico)

211.392,17

450.898,95

Balsemão

QA03

QA04

Afluente
margem direita
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(cont.)
Ponto de
Amostragem

Curso
de Água

Descrição / Objetivo

T0
T10
Balsemão
T11

Secção
transversal
para
caracterização morfológica do troço
do rio Balsemão compreendido entre
a barragem de Pretarouca e central
hidroelétrica

T12

Coordenadas (HG Datum Lisboa)
X

Y

221.325,15

450.963,63

221.315,08

450.956,73

221.303,00

450.948,85

221.293,90

450.938,94

A monitorização da fase de exploração decorrerá num período de 7 anos. No final desse
período, caso não se verifique o bom potencial ecológico no rio Balsemão, deverá ser
considerado um prolongamento da monitorização, revisto em função dos resultados e
conclusões obtidas.
No Quadro 7 é apresentada a calendarização e frequência de amostragem definida para
a fase de exploração.
Quadro 7 – frequência de amostragem para a fase de exploração
Período

Elementos de Avaliação

Calendarização e Frequência de Amostragem

Nos 2 primeiros
anos de exploração

Biológico

Amostragem anual, preferencialmente, no período da primavera
nos locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.

Físico-químicos gerais

Amostragem trimestral, sendo que uma das campanhas terá de
coincidir com a amostragem dos elementos biológicos, nos
locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.
Medição em contínuo dos caudais ecológicos lançados.
Caracterizar, nos finais da primavera/início do verão, a estrutura
e composição da galeria ripícola e do seu estado de conservação,
em apenas num ano deste período (1º ou 2º ano), nos locais de
amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.

Hidromorfológicos

Caracterizar, na primavera, a morfologia do troço do rio Balsemão
a jusante da barragem de Pretarouca, em apenas num ano deste
período (1º ou 2º ano), nas secções transversais T0, T10, T20 e
T30.
Aplicar o River Habitat Survey (RHS), em apenas num ano deste
período (1º ou 2º ano), nos locais de amostragem QA01, QA02,
QA03 e QA04.

No 3º, 4º, 5º, 6º ano
após o início da
exploração

Biológico

Amostragem anual, preferencialmente, no período da primavera
nos locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.

Físico-químicos gerais

Amostragem trimestral, sendo que uma das campanhas terá de
coincidir com a amostragem dos elementos biológicos, nos
locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.

Hidromorfológicos
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(cont.)
Período

Elementos de Avaliação

Calendarização e Frequência de Amostragem

No 7º ano após o
início da exploração

Biológico

Amostragem no período da primavera (preferencialmente) nos
locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.

Físico-químicos gerais

Amostragem trimestral, sendo que uma das campanhas terá de
coincidir com a amostragem dos elementos biológicos, nos
locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.
Medição em contínuo dos caudais ecológicos lançados.
Caracterizar, nos finais da primavera/início do verão, a estrutura
e composição da galeria ripícola e do seu estado de conservação,
nos locais de amostragem QA01, QA02, QA03 e QA04.

Hidromorfológicos

Caracterizar, na primavera, a morfologia do troço do rio Balsemão
a jusante da barragem de Pretarouca, nas secções transversais
T0, T10, T20 e T30.
Aplicar o River Habitat Survey (RHS) nos locais de amostragem
QA01, QA02, QA03 e QA04.

3.3
3.3.1

Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos
necessários
Elementos biológicos

Os elementos biológicos deverão ser amostrados e analisados de acordo com os
protocolos publicados pela Autoridade Nacional da Água (disponível em
http://www.apambiente.pt/dqa/implementa%C3%A7%C3%A3o-da-dqa-em-portugal.html).
Mais especificamente deverão ser seguidos os seguintes protocolos:
Quadro 8 – Protocolos oficiais de amostragem a respeitar no âmbito das monitorizações a
efetuar para avaliação do estado ecológico
Elemento ou parâmetro

Protocolo de amostragem

Macrófitos

INAG, I.P. 2008. Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em
sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da Água – Protocolo de
amostragem e análise para os macrófitos. Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.

Fitobentos (diatomáceas)

INAG, I.P. 2008. Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em
sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da Água – Protocolo de
amostragem e análise para os fitobentos-diatomáceas. Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.

Macroinvertebrados bentónicos

INAG, I.P. 2008. Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em
sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da Água – Protocolo de
amostragem e análise para os macroinvertebrados. Ministério do Ambiente,
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.

Fauna piscícola

INAG, I.P. 2008. Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em
sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da Água – Protocolo de
amostragem e análise para a fauna piscícola. Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
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3.3.2

Elementos físico-químicos e poluentes específicos

A monitorização dos elementos físico-químicos envolverá a colheita, conservação e
transporte de amostras de água, bem como o processamento laboratorial e execução de
medições. Excetuam-se os elementos que poderão ser avaliados diretamente no campo
através de sonda (temperatura, oxigénio dissolvido, condutividade e pH).
As colheitas de água nos pontos de amostragem serão realizadas a partir da margem,
procurando amostra-se a zona central da massa de água. As colheitas devem ser
realizadas em locas onde a composição da água seja homogénea, isto é, onde a água
tenha corrente.
A recolha das amostras deverá ser executada de forma a não alterar a qualidade da água
a analisar, sendo fundamental que o seu transporte e conservação, até à entrega no
laboratório, sejam efetuados de forma a conservar as características da água recolhida.
Após a colheita das amostras e para a manutenção de condições ideais de temperatura,
deverão ser utilizadas malas térmicas no transporte – principalmente nas campanhas de
primavera e verão. Deverá também ser efetuado o controlo da temperatura das amostras
à entrada do laboratório.
A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos seguirá os métodos, precisão
e limites de deteção estipulados no Decreto-Lei n.º 83/2011 de 20 de junho. Os métodos
laboratoriais e procedimentos de campo deverão ser efetuados de acordo com as
normais nacionais e internacionais publicadas. A determinação deverá ser efetuada em
laboratórios acreditados para os diferentes parâmetros exigidos.
3.3.3

Elementos hidromorfológicos

Para a caracterização dos elementos hidromorfológicos dos locais amostrados será
aplicado o River Habitat Survey (RHS). Deverão ser utilizados o modelo da ficha de
campo e o manual de referência da versão do RHS de 2003, que se encontram
disponíveis no site da APA, I.P. (http://www.apambiente.pt/dqa/hidromorfologia.html). O
RHS deverá ser executado preferencialmente por um técnico qualificado para o efeito.
No que se refere à caracterização da estrutura e composição da galeria ripícola e do seu
estado de conservação, recomenda-se a aplicação do índice de Qualidade do Bosque
Ribeirinho (QBR) (Munné et al., 1998).
A caracterização da morfologia do troço do rio Balsemão, compreendido entre a
barragem de Pretarouca e a central hidroelétrica, será baseada em secções transversais
representativas, onde serão recolhidos dados de velocidade, profundidade e substrato.
As medições em cada segmento deverão ser efetuados ao longo de uma malha
horizontal estabelecida com base numa avaliação pericial que tenha em conta a
irregularidade do leito. Recomenda-se a utilização dos mesmos métodos e secções de
amostragem do estudo de caudais ecológicos elaborado no âmbito do RECAPE (Anexo
7.1 do RECAPE).
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3.4

Métodos e critérios de avaliação de dados

Os resultados obtidos devem ser interpretados tendo em consideração a legislação
nacional em vigor, referente à implementação da Diretiva Quadro da Água, e de todos os
documentos de apoio publicados neste sentido pelo INAG, I.P.
3.4.1

Elementos biológicos

Fitobentos
A avaliação da qualidade ecológica com base no fitobentos deverá ser efetuada com
base no Índice de Poluossensibilidade Específica (IPS), que se encontra intercalibrado
para a região estudada (INAG, 2009). A identificação dos taxa presentes nas amostras
deverá ser feita até ao nível da espécie, partindo como base da bibliografia de referência
– Anexo III do protocolo de amostragem (INAG, 2008). Com base nos resultados obtidos,
será calculado o IPS, preferencialmente através do software OMNIDIA
(http://omnidia.free.fr/omnidia_english.htm).
Macrófitos
Embora não exista ainda um índice de estado ecológico com base nos macrófitos
intercalibrado para as condições portuguesas, deverão ser determinados os seguintes
dois indicadores: o Índice de Vegetação Ripária (IVR), e o Índice Mean Trophic Rank,
adaptado às condições portuguesas, MTRp (Ferreira et al., 2007).
Macroinvertebrados bentónicos
Deverá ser determinado partir das amostragens de macroinvertebrados bentónicos o
Índice Português de Invertebrados do Norte (IPtIN), que se encontra intercalibrado
para as condições portuguesas (INAG, 2009). A classificação das amostras deverá ser
realizada até ao nível da família na generalidade dos taxa, e até à Classe, no caso dos
Oligochaeta.
Fauna piscícola
Embora não exista ainda um índice de estado ecológico com base nos peixes
intercalibrado para as condições portuguesas, deverão ser determinados com base nos
dados da ictiofauna os seguintes índices: i) EFI+, Improvement and spatial extension
of the European Fish Index (Fame Consortium, 2009), disponível em http://efiplus.boku.ac.at/efi_plus_consortium.htm; ii) F-IBIP, Índice Piscícola de Integridade
Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal Continental (INAG & AFN, 2012)
3.4.2

Elementos físico-químicos e poluentes específicos

A análise dos resultados dos elementos físico-químicos gerais e poluentes específicos
deverá ser realizada tendo por base os limiares máximos (L.M.) para o estabelecimento
do bom estado ecológico, definidos no documento de apoio Critérios para a classificação
do estado das massas de água superficiais – rios e albufeiras (INAG, 2009).
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No caso dos poluentes específicos, os mesmos deverão ainda ser analisados à luz do
definido no Decreto-Lei n.º 130/2010, de 24 de setembro, e do Decreto-Lei n.º 236/98 de
1 de agosto.
3.4.3

Elementos hidromorfológicos

Os resultados do River Habitat Survey (RHS) serão utilizados para quantificar o grau de
perturbação, através dos seus dois índices principais, o Habitat Quality Assessment
(HQA) e o Habitat Modification Score (HMS), que hierarquizam a qualidade
habitacional e o respetivo grau de degradação. Deverão ainda ser analisados
criticamente alguns dos principais descritores do índice RHS.
Relativamente à caracterização da estrutura e composição da galeria ripícola e do seu
estado de conservação será determinado, conforme referido anteriormente, o Índice de
Qualidade do Bosque Ripícola (QBR) (Munné et al., 1998).
No que se refere aos restantes parâmetros hidromorfológicos deverá ser efetuada uma
análise comparativa com as campanhas anteriores, sendo que no caso da caracterização
morfológica, com base em secções transversais, os resultados obtidos na primeira
campanha de monitorização poderão ser desde já comparados com os levantamentos
realizados no estudo dos caudais ecológicos (Anexo 7.1 do RECAPE).
Os registos em contínuo dos caudais ecológicos lançados deverão ser comparados com
o regime de caudais definidos para o projeto da Barragem de Pretarouca.

3.5

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados
do plano de monitorização

No caso de, face à situação inicial aferida em fase de pré-construção, haver um
incumprimento das normas de qualidade ambiental e/ou deterioração do
estado / potencial ecológico do rio Balsemão, que possa ser imputado aos trabalhos
relativos ao projeto, deverão ser adotadas, em fase de construção, as medidas possíveis
e típicas, que corresponderão a cuidados acrescidos de gestão ambiental e à montagem
de estruturas provisórias de contenção ou tratamento ou à sua reformulação.
Relativamente à fase de exploração, caso não se verifique o bom potencial / estado
ecológico no troço do rio Balsemão compreendido entre a barragem de Pretarouca e a
central hidroelétrica, ao fim do 7º ano após o início da exploração, deverá ser revisto o
regime de caudais ecológicos lançados na barragem de Pretarouca.
No caso de se verificar a necessidade de alteração do regime de caudais ecológicos,
dever-se-á prosseguir com a monitorização.
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3.6

Periodicidade dos relatórios de monitorização, respetivas datas de entrega e
critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização

Serão realizados relatórios de monitorização para cada campanha de amostragem e um
relatório anual de síntese da monitorização realizada. Os mesmos deverão ser emitidos
num prazo máximo de 60-90 dia após a realização da campanha.
Este relatório será entregue à Autoridade de AIA, com cópia às entidades responsáveis
pelo descritor no âmbito da avaliação, de modo a agilizar a sua apreciação e eventual
correção.
Estes relatórios deverão cumprir o estipulado na Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril, bem
como indicar quais os critérios que devem ser considerados, para a proposta de revisão
do plano.

4.
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ANEXO 7

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO
DA BARRAGEM DE PRETAROUCA
PROJETO DE EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)
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ANEXO 7.1 – ESTUDO DE CAUDAIS ECOLÓGICOS

1.

OBJETIVO E ÂMBITO DO ESTUDO

O presente documento tem como objetivo dar resposta ao número 3 dos “Elementos a
entregar com o RECAPE”, da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), referente à
aferição do regime de caudais ecológicos determinado no Projeto de Execução da
Barragem de Pretarouca.
De acordo com o referido na DIA, o estudo deverá contemplar os seguintes aspetos:
Regime de caudais ecológicos aferidos em função dos resultados dos trabalhos de
monitorização das comunidades aquáticas e ribeirinhas, realizados ao longo dos três
anos de exploração da Barragem de Pretarouca. Esta aferição deve garantir a
salvaguarda da qualidade dos habitats aquáticos e ribeirinhos e o não agravamento ou a
criação de eventuais situações de degradação da qualidade da água no troço a jusante
da Barragem. Para o estabelecimento deste regime de caudais ecológicos deve ser
aplicada a Metodologia Incremental (Instream Flow Incremental Methodology, IFIM),
tendo como espécies/comunidades alvo as de maior relevância conservacionista que
estão presentes e as que suportam ecologicamente o ecossistema (e.g.
macroinvertebrados aquáticos bentónicos).
Assim, após análise dos resultados da monitorização das comunidades aquáticas e
ribeirinhas, realizada entre 2010 e 2012, procedeu-se à realização de um levantamento
de campo detalhado, com definição de secções transversais representativas dos
vários tipos de habitat presentes no troço do rio Balsemão, a jusante da barragem de
Pretarouca, e realização de medições velocidades e profundidade de escoamento,
para 3 caudais representativos (caudal mínimo, médio e máximo), bem como do
levantamento de substratos e micro-habitat presentes. Este levantamento serviu para
o desenvolvimento de simulações de habitat físico (conjugação de modelos de
simulação hidráulica e simulação de habitats), com o sistema PHABSIM, para diferentes
grupos biológicos (comunidades aquáticas), que estiveram na base da aferição do
regime de caudais ecológicos atuais.
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A seleção das espécies e grupos biológicos a considerar nas simulações de habitat físico,
nomeadamente das espécies ictiofaunísticas e dos principais taxa de macroinvertebrados
bentónicos, tiveram por base as caracterizações das comunidades existentes no âmbito
do EIA e trabalhos de monitorização da barragem de Pretarouca, bem como dos
elementos biológicos de avaliação do estado ecológico das massas de água.
O presente documento compreende um enquadramento sucinto do regime de caudais
ecológicos atualmente em vigor, uma breve descrição dos resultados da monitorização
das comunidades aquáticas e ribeirinhas, e a aferição dos caudais ecológicos com base
na metodologia incremental (Instream Flow Incremental Methodology, IFIM).

2.

REGIME DE CAUDAIS ECOLÓGICOS ATUAL

A Barragem de Pretarouca, atualmente destinada para abastecimento urbano de água,
apresenta um regime de caudais ecológico estabelecido aquando do respetivo processo
de avaliação de impacte ambiental. As derivações para caudal ecológico são atualmente
de 4 343,4 dam3, o que representa 14,1% da afluência média anual natural, estimada de
30 803,0 dam3. Dos restantes 85,9%, cerca de 15,9% correspondem a volumes derivados
para abastecimento público (4 905,1 dam3), sendo que cerca de 69,2% das afluências
correspondem a descarregamento de caudais em excesso. É ainda considerado um
volume evaporado da albufeira de 222,6 dam3 (0,7% da afluência média anual natural).
Os programas de caudais ecológicos para os anos médios / húmidos e para os anos
inferiores à média são apresentados nos Quadro 1 e Quadro 2, respetivamente.
Quadro 1 – Programa de caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos médios e
húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

85

165

232

278

209

187

173

158

98

98

71

55

Volume
(10³m³)

227,66 427,68 621,39 744,60 505,61 500,86 448,42 423,19 254,02 262,48 190,17 142,56

Quadro 2 – Programa de caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos abaixo da
média
Mês

Out.

Caudal
(l/s)

56,67

Volume
(10³m³)

151,78 285,12 414,26 496,40 337,08
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Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

110,00 154,67 185,33 139,33

Mar.

Abr.

Mai.

124,67 115,33 105,33

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

65,33

65,33

47,33

36,67

333,91 298,94 282,12 169,34 174,99 126,78 95,04
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3.

COMUNIDADES AQUÁTICAS E RIBEIRINHAS

No presente ponto é apresentada uma descrição sumária dos resultados da
monitorização da fase de exploração dos principais grupos biológicos de classificação do
estado ecológico de massas de água da categoria Rio, no troço do rio Balsemão a
jusante da Barragem de Pretarouca, nomeadamente a ictiofauna e macroinvertebrados
bentónicos.
O programa de monitorização previu a realização de amostragens em dois locais a
jusante da barragem de Pretarouca, no troço do rio Balsemão compreendido entre a
barragem e a ponte da ENº2, nomeadamente os PXPR03 / PIPR04 e PXPR04 / PIPR05
(Figura 1). As coordenadas dos respetivos locais de amostragem apresentam-se no
Quadro 3.
Quadro 3 – Locais de amostragem da ictiofauna e macroinvertebrados
bentónicos
Coordenadas (Datum Lisboa)
Designação
X

Y

PXPR03 / PIPR04

220859.78

451283.13

PXPR04 / PIPR05

221378.18

451000.95

As amostragens decorreram nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo em cada ano
realizadas duas campanhas, uma durante a primavera e outra no final do Verão. Os
métodos e técnicas, utilizados na monitorização, foram os preconizados nos protocolos
de amostragem e análise para a fauna piscícola e macroinvertebrados bentónicos do
manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a
Diretiva Quadro da Água (INAG, 2008), nomeadamente com recurso a pesca elétrica,
para a fauna piscícola, e arrastos com camaroeiros de mão, para os macroinvertebrados
bentónicos.
No Quadro 4 apresentam-se as médias de valores de captura de peixes por unidade de
esforço (CPUE), em n.º de indivíduos por minuto, para cada um dos locais de
amostragem presentes a jusante da barragem de Pretarouca.
Quadro 4 – Valores de Captura por unidade de esforço (CPUE) – N.º Indivíduos por minuto
nos locais de amostragem a jusante da barragem de Pretarouca entre 2010 e 2012
2010

2011

2012

Taxa
PXPR03

PXPR04

PXPR03

PXPR04

PXPR03

PXPR04

Achondrostoma arcasii

0,000

0,000

0,030

0,000

0,764

0,020

Squalius alburnoides

0,000

0,000

0,000

0,000

0,055

0,000

Squalius carolitertii

0,120

0,100

0,075

0,089

0,091

0,000

Salmo trutta fario

0,000

0,000

0,000

0,025

0,055

0,000
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As amostragens realizadas permitiram identificar 4 espécies no rio Balsemão, a jusante
da barragem de Pretarouca, sendo a espécie mais abundante, e com presença regular ao
longo dos 3 anos de monitorização, o escalo-do-norte Squalius carolitertii. De referir
igualmente a presença de panjorca Achondrostoma arcasii, bordalo Squalius alburnoides
e truta Salmo trutta fario.
Verifica-se ao longo dos 3 anos um aumento do número de espécies identificadas (uma
no 1º ano, três no 2º ano e quatro no 3º), bem como de um aumento da abundância
relativa para as espécies panjorca Achondrostoma arcasii, bordalo Squalius alburnoides e
truta Salmo trutta fario. Todavia, no caso do escalo-do-norte Squalius carolitertii verificase uma redução gradual da abundância relativa para o local PXPR04 e flutuações anuais,
pouco significativas, no local PXPR03.
Nos gráficos seguintes é apresentada a estrutura etária dos indivíduos das diferentes
espécies capturadas a jusante da barragem de Pretarouca. No caso da panjorca
Achondrostoma arcasii é de assinalar o predomínio de indivíduos entre os 40 e 80 mm,
correspondentes a jovens adultos que atingiram a idade de maturação. Registam-se
vários indivíduos adultos, sendo essa proporção mais importante em 2011.

< 40

40 - 80

80 - 100

> 100

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010

2011

2012

Gráfico 1 – Estrutura etária dos indivíduos de Achondrostoma arcasii
capturados a jusante da barragem de Pretarouca para os 3 anos de
monitorização. Classes de comprimento em mm.

No que se refere ao bordalo Squalius alburnoides, no único ano em que foi capturado,
verificou-se que a comunidade era composta em cerca de 30% por indivíduos juvenis e
em 70% por jovens adultos no seu primeiro ano de maturação sexual.
Relativamente ao escalo-do-norte Squalius carolitertii verifica-se no primeiro ano um
predomínio de juvenis na comunidade (cerca de 55%), sendo que a proporção de jovens
adultos no seu primeiro ano de maturação sexual vai aumentando progressivamente nos
anos seguintes.
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Figura 1 – Locais de monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
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Gráfico 2 – Estrutura etária dos indivíduos de Squalius alburnoides
capturados a jusante da barragem de Pretarouca para os 3 anos de
monitorização. Classes de comprimento em mm.
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Gráfico 3 – Estrutura etária dos indivíduos de Squalius carolitertii
capturados a jusante da barragem de Pretarouca para os 3 anos de
monitorização. Classes de comprimento em mm.

No que se refere à truta Salmo trutta fario, em 2011 verifica-se uma clara dominância de
indivíduos adultos a jusante da barragem de Pretarouca. Já em 2012 verifica-se uma
população equilibrada com cerca de 40% de juvenis.
Em suma, a comunidade piscícola presente a jusante da barragem de Pretarouca pode
considerar-se característica de rios de montanha, caracterizada pela presença de
espécies reofílicas e euritópicas, insetívoras, e características de sistemas oligotróficos.

6
Anexo 7.1

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume III – Anexos Técnicos
Fevereiro 2015

< 40

40 - 80

80 - 100

> 100

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010

2011

2012

Gráfico 4 – Estrutura etária dos indivíduos de Salmo trutta capturados
a jusante da barragem de Pretarouca para os 3 anos de monitorização.
Classes de comprimento em mm.

Destaca-se como espécie dominante na comunidade o escalo-do-norte
Squalius carolitertii, com maior abundância e frequência de captura ao longo dos 3 anos
de monitorização da fase de exploração, seguindo-se a truta Salmo trutta fario e panjorca
Achondrostoma arcasii com ocorrência em um dos dois locais amostrados em 2011 e
2012. O bordalo Squalius alburnoides surge pontualmente na comunidade, tendo-se
capturado apenas em 2012.
No Quadro 5 apresentam-se os valores de densidade (N.º indivíduos / m2) de
macroinvertebrados bentónicos, por taxa, no conjunto dos dois locais de amostragem
presentes a jusante da barragem de Pretarouca (PIPR04 e PIPR05), para os diferentes
períodos de amostragem.
Quadro 5 – Número de indivíduos por m2 e respetiva classificação taxonómica para os locais
de amostragem a jusante da barragem de Pretarouca, entre 2010 e 2012. P – amostragem de
primavera; V – amostragem verão.
2010
TAXA

2011

2012

PRIM.

VER.

PRIM.

VER.

PRIM.

VER.

TURBELLARIA

1

10

1

0

6

0

BIVALVIA

4

6

2

0

0

0

GASTROPODA

1

0

0

3

0

3

OLIGOCHAETA

219

36

32

106

22

79

HIRUDINEA

1

8

2

2

10

37

CRUSTACEA

0

0

0

0

0

0

HEMIPTERA

7

38

1

0

0

3
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(cont.)
2010
TAXA

2011

2012

PRIM.

VER.

PRIM.

VER.

PRIM.

VER.

0

0

0

6

0

0

EPHEMEROPTERA

440

594

769

670

142

104

PLECOPTERA

77

76

24

17

69

8

TRICHOPTERA

65

416

63

70

137

7

ODONATA

2

36

1

14

11

1

COLEOPTERA

29

640

10

381

7

75

MEGALOPTERA

1

2

0

3

0

0

876

1692

259

253

221

390

HETEROPTERA

DIPTERA

Destacam-se no Quadro 5 como taxa mais importantes os dípteros, efemerópteros,
tricópteros e coleópteros. De assinalar ainda uma elevada abundância de oligoquetas e
plecópteros.
Da análise temporal dos dados recolhidos (Gráfico 5) verifica-se uma redução progressiva
nos valores de densidade entre 2010 e 2012. Essa redução é mais significativa no
período de verão, sendo essencialmente devida à redução da densidade de dípteros.
Analisando os principais taxa associados à boa qualidade biológica da água
(efemerópteros, plecópteros e tricópteros), verifica-se um aumento da densidade entre a
primavera 2010 e 2011, bem como um decréscimo menos importante entre o verão de
2010 e verão de 2011. Em 2012, verifica-se um decréscimo global dos efemerópteros,
plecópteros e tricópteros, sendo este decréscimo mais acentuado no período de verão.

PRIM.

VER.

4000
3500

Indv. / m2

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010

2011

2012

Gráfico 5 – Abundância de macroinvertebrados bentónicos a jusante da barragem de
Pretarouca entre 2010 e 2012, nos períodos de primavera e verão.
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Gráfico 6 – Abundância de efemerópteros, plecópteros e tricópteros (EPT) a jusante da
barragem de Pretarouca entre 2010 e 2012, nos períodos de primavera e verão.

No que se refere à classificação do estado ecológico (Quadro 6), a jusante da barragem
de Pretarouca, tendo por base o Índice Português de Invertebrados Norte – IPtIN (INAG,
2009), verifica-se que ao longo dos 3 anos de monitorização não se verificaram
incumprimentos nos objetivos ambientais da Diretiva Quadro da Água (DQA).
Quadro 6 – Classificação do estado ecológico, com base no elemento invertebrados
bentónicos, para os locais de amostragem a jusante da barragem de Pretarouca.
Ano

Campanha

Primavera
2010
Verão

Primavera
2011
Verão

Primavera
2012
Verão

Estado Ecológico

Ponto de
Amostragem

IPtIN

Classificação

PIPR04

0.73

Bom

PIPR05

0.88

Excelente

PIPR04

0.99

Excelente

PIPR05

0.95

Excelente

PIPR04

0.83

Bom

PIPR05

0.75

Bom

PIPR04

0.92

Excelente

PIPR05

0.84

Bom

PIPR04

0.80

Bom

PIPR05

0.99

Excelente

PIPR04

0.68

Bom

PIPR05

0.83

Bom
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4.

METODOLOGIA INCREMENTAL

4.1

Introdução

A metodologia incremental (IFIM) pretende relacionar a componente hidráulica e biológica
dos ecossistemas dulçaquícolas, de forma a definir e implementar um regime de caudais
que permita diminuir ou limitar o stress nesses mesmos ecossistemas.
A variável de decisão gerada pela IFIM é a área de habitat local disponível para as
espécies aquáticas, considerando o macro e o micro-habitat, sendo estimadas as
alterações na área de habitat disponível para cada fase do ciclo de vida ou para uma
atividade particular devido a mudanças no regime hidrológico do curso de água.
Assim, a referida metodologia assenta em dois fatores particularmente importantes,
designadamente:
i.

a elaboração de mapas de distribuição e abundância relativa de habitats
(substrato, profundidade, tipo de corrente, etc.);

ii.

a elaboração de perfis de velocidade da corrente correlacionáveis com os mapas
de distribuição e abundância de habitats;

iii.

a elaboração de curvas de preferência de habitat para as várias espécies
presentes, com base nos mapas e perfis anteriores.

Na impossibilidade de determinar as curvas de preferência de habitat para todas as
espécies dulçaquícolas, os estudos são geralmente orientadas para espécies “guardachuva” (umbrella species) cuja conservação promove a manutenção de todas as outras
espécies, vegetais e animais, geralmente as espécies piscícolas.
No caso presente, e tendo em conta as características da comunidade existente a jusante
da barragem de Pretarouca, foram consideradas curvas de preferência de habitat do
escalo-do-norte Squalius carolertii e truta Salmo trutta fario, quer pelo predomínio das
mesmas na comunidade, quer pela existência de vários estudos direcionados para estas
espécies, dentro dos quais em Portugal (Lopes et al, 2003).
Foram ainda consideradas as comunidades de macroinvertebrados bentónicos,
nomeadamente curvas de preferência de habitats para efemerópteros, plecópteros e
tricópteros (Gore et al, 2001), no sentido de determinar um regime de caudais
ecológicos que garante os objetivos de qualidade ambiental impostos pela DQA. Estes
taxa inserem grupos com elevada sensibilidade à poluição e contribuem
significativamente para o score final do IPtIN, pelo que se considera que a sua análise
contribuirá para o cumprimento desses objetivos.
4.2
4.2.1

Metodologia
Secções transversais

Como referido anteriormente, a aplicação da metodologia incremental teve início com um
levantamento de campo detalhado, para caracterização hidrológica e morfológica do
troço do rio Balsemão a jusante da barragem de Pretarouca.

10
Anexo 7.1

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume III – Anexos Técnicos
Fevereiro 2015

As variáveis ambientais consideradas para a simulação do habitat físico disponível em
função do caudal, foram a velocidade, profundidade e substrato.
Assim, foram definidas quatro secções transversais, representativas dos habitats
existentes, com um espaçamento de sensivelmente 10 m entre elas, no setor
compreendido entre os locais de monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos,
nomeadamente os PXPR03 / PIPR04 e PXPR04 / PIPR05. Na Figura 2 apresenta-se a
localização das quatro secções transversais selecionadas. No Quadro 7 encontram-se
identificadas as secções transversais e respetivas coordenadas.
As secções foram igualmente definidas por tipo de habitat aquático, nomeadamente riffle,
run e pool, sendo as secções distribuídas de forma representativa pelos mesmos. Foram
ainda consideradas características morfológicas “especiais”, como zonas de backwaters
(Foto 1, Foto 2, Foto 3 e Foto 4).
Quadro 7 – Secções transversais amostradas e respetivos habitats.
Secção
transversal

Habitat

Coordenadas (x/y)
HG Datum Lx

T0

riffle; run;

221325,15 / 450963,63

T10

riffle; run;

221315,08 / 450956,73

T20

riffle; run

221303,00 / 450948,85

T30

pool;

221293,90 / 450938,94

A medição das velocidades foi realizada a vau, utilizando um molinete, modelo 801, da
marca SEBA Hydrometrie. A malha horizontal foi estabelecida com base numa avaliação
pericial que teve em conta a irregularidade do leito. Nas zonas onde o leito é mais regular
optou-se por uma malha de 0,20 m, enquanto nos outros mesohabitats de características
mais irregulares a malha definida foi de 0,10 m.
A medição da altura do escoamento, em cada vertical do transepto, foi efetuada com uma
régua graduada. Em cada vertical do transepto foi caracterizada a variável
geomorfológica substrato.

4.2.2

Simulação do habitat físico (PHABSIM)

Todo o processo de análise dos dados e posterior obtenção de resultados na IFIM é
gerido por uma série de programas de modelação, coletivamente conhecidos como
PHABSIM (Physical Habitat Simulation), que estabelecem a ligação entre as
características hidráulicas do rio e a utilização do habitat físico por parte dos organismos
aquáticos (Milhous, 1986).
Os dados obtidos pelos modelos de simulação hidráulica e de simulação de habitat são
cruzados entre si para determinar a Superfície Ponderada Utilizável (SPU) em função do
caudal, que serve por sua vez para definir o regime de caudais ecológicos (Payne, 1998).
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Figura 2 – Secções transversais amostradas
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Foto 1 – Secção T0

Foto 2 – Secção T10
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Foto 3 – Secção T20

Foto 4 – Secção T30
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A aptidão resulta da conjugação das variáveis ambientais, de duas variáveis hidráulicas,
velocidade e profundidade do escoamento, e das duas variáveis geomorfológicas do leito,
cobertura e substrato.
As curvas de aptidão de uma dada espécie num determinado estádio do seu ciclo de vida
são agregadas para definir um índice de aptidão conjunto (Bovee et al.,1998), que é
normalmente descrito pela seguinte expressão (Milhous et al., 1989; Gan & McMahon,
1990):
IAK = ƒ1 (vk) x ƒ2 (pk) x ƒ3 (ilk)
em que:
IAK – índice de aptidão da célula k;
ƒ1 (vk) – índice de aptidão da espécie para a velocidade da célula k;
ƒ2 (pk) – índice de aptidão da espécie para a profundidade da célula k;
ƒ3 (ilk) – índice de aptidão da espécie para o substrato da célula k;
A área de cada célula é ponderada pelo índice de aptidão, obtendo-se um índice de
habitat potencial, denominado superfície ponderada utilizável (SPU). O valor da superfície
ponderada utilizável de um troço do curso de água é o somatório das superfícies
ponderadas utilizáveis de cada célula (Bovee et al.,1998):
SPUK = Ʃ IAK x aK
sendo:
SPU – superfície ponderada utilizável do troço do curso de água
IAK – índice de aptidão de cada célula k;
aK – área da célula k;
O caudal ecológico foi posteriormente determinado com base nas curvas de
disponibilidade de habitat (SPU) em função do caudal, mais precisamente com o primeiro
ponto de inflexão das mesmas.

4.2.3

Curvas de preferências de habitats

Para a simulação do habitat físico com o PHABSIM recorreram-se às curvas de
preferências de habitats para as duas principais espécies da comunidade piscícola do rio
Balsemão, a jusante do aproveitamento hidráulico de Pretarouca, determinadas no
quadro dos trabalhos de Lopes et al, 2003.
Foram ainda consideradas as comunidades de macroinvertebrados bentónicos,
nomeadamente curvas de preferência de habitats para efemerópteros, plecópteros e
tricópteros (Gore et al, 2001), no sentido de determinar um regime de caudais ecológicos
que garante os objetivos de qualidade ambiental impostos pela DQA.
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São apresentados nos gráficos seguintes as curvas de preferência para os diferentes
taxa considerados. Note-se que para a fauna piscícola foram descriminadas as curvas de
preferência por adultos e juvenis.
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Gráfico 7 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
indivíduos adultos de Squalius carolitertii.
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Gráfico 8 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
indivíduos juvenis de Squalius carolitertii.
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Gráfico 9 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
indivíduos adultos de Salmo trutta.
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Gráfico 10 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
indivíduos juvenis de Salmo trutta.
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EPHEMEROPTERA
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Gráfico 11 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
efemerópteros.
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Gráfico 12 – Substrato preferencial para efemerópteros.
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PLECOPTERA
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Gráfico 13 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
plecópteros.
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Gráfico 14 – Substrato preferencial para plecópteros.
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TRICHOPTERA
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Gráfico 15 – Curva de preferência de habitat (profundidade e velocidade) para
tricópteros.
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Gráfico 16 – Substrato preferencial para tricópteros.
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4.3

Resultados

As curvas SPU em função do caudal para indivíduos adultos e juvenis de escalo do norte
Squallius carolitertii apresentam vários pontos de inflexão (Gráfico 17). Em ambos os
casos se verifica um ponto de inflexão aos 0.20 e 1.00 m3/s, sendo que para os
indivíduos adultos se regista um terceiro ponto aos 3.00 m3/s.
Numa análise comparativa entre a SPU dos indivíduos adultos e juvenis, refira-se ainda
que a SPU dos indivíduos juvenis é sempre superior à dos adultos até um caudal de
2.40 m3/s. À partir deste caudal, a disponibilidade de habitat passa a ser superior para
indivíduos adultos.
No caso dos juvenis, ao caudal de 1.00 m3/s coincide o valor máximo da SPU para esta
espécie (9904 m2/km). No ponto de inflexão correspondente ao caudal de 0.20 m3/s, a
SPU é de 6995 m2/km, o que corresponde a cerca de 71% da SPU máxima para juvenis
desta espécie.
Para os adultos, o valor máximo da SPU é de 9991 m2/km, obtido com um caudal de
3.00 m3/s. No ponto de inflexão correspondente ao caudal de 0.20 m3/s, a SPU é de
3472 m2/km, o que corresponde a cerca de 35% da SPU máxima para adultos desta
espécie. Ao caudal de 1.00 m3/s, a SPU é de 8024 m2/km, o que corresponde a cerca de
80% da SPU máxima.
No que se refere à truta Salmo trutta os pontos de inflexão apenas são evidentes na
curva SPU para indivíduos juvenis, nomeadamente aos 0.20 e 1.00 m3/s, à semelhança
do verificado para o escalo do norte (Gráfico 18). Na curva SPU dos indivíduos adultos
não se identificam pontos de inflexão evidentes. A SPU aumenta em função do caudal,
estabilizando o seu valor, sensivelmente à partir dos 5.00 m3/s. Verificam-se, todavia,
pequenas “inclinações” ao longo da curva SPU, nomeadamente nos caudais 1.00 e
3.00 m3/s.
Numa análise comparativa entre a SPU dos indivíduos adultos e juvenis, refira-se ainda
que a SPU dos indivíduos juvenis é sempre superior à dos adultos até um caudal de
1.50 m3/s. À partir deste caudal, a disponibilidade de habitat passa a ser superior para
indivíduos adultos.
A máxima SPU para indivíduos juvenis é de 11 442 m2/km, obtida com um caudal de
1.00 m3/s. No primeiro ponto de inflexão, correspondente a um caudal de 0.20 m3/s, a
SPU é de 8209 m2/km, cerca de 72% da SPU máxima para juvenis. Para os adultos a
máxima SPU é de 811 m2/km, correspondente ao caudal de 8.00 m3/s, sendo a SPU ao
caudal de 0.20 m3/s de 78 m2/km (cerca de 10% da SPU máxima).
Relativamente aos macroinvertebrados bentónicos, as curvas SPU dos três taxa
considerados apresentam dois pontos de inflexão coincidentes, designadamente entre o
caudal de 0.20 e 0.30 m3/s e, sensivelmente, no caudal 0.70 m3/s (Gráfico 19). Importa
contudo referir que o primeiro ponto de inflexão é menos evidente na curva SPU dos
plecópteros. Os tricópteros e plecópteros apresentam ainda um terceiro ponto de
inflexão, no caudal 4.00 e 2.00 m3/s, respetivamente.
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Gráfico 17 – Superfície Ponderada Utilizável (SPU) em função do caudal, para adulto e juvenil de Squalius carolitertii. As linhas a tracejado
indicam pontos de inflexão das curvas.
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Gráfico 18 – Superfície Ponderada Utilizável (SPU) em função do caudal, para adulto e juvenil de Salmo trutta. As linhas a tracejado indicam
pontos de inflexão das curvas.
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Gráfico 19 – Superfície Ponderada Utilizável (SPU) em função do caudal, para efemerópteros, plecópteros e tricópteros. As linhas a tracejado
indicam pontos de inflexão das curvas.
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A SPU máxima é atingida aos 0.70 m3/s, para os efemerópteros (3532 m2/km), aos
2.00 m3/s para os plecópteros (2079 m2/km), e aos 4.00 m3/s para os tricópteros
(4512 m2/km). Para um caudal de 0.20 m3/s a SPU é de 2308 m2/km (65% da SPU
máxima) para os efemerópteros, de 670 m2/km (32% da SPU máxima) para os
plecópteros, e de 2010 m2/km (45% da SPU máxima) para os tricópteros.

4.4

Proposta de revisão do Regime de Caudais Ecológicos

Da análise dos resultados das simulações de habitat físico, expressos em superfície
ponderada utilizável, para os diferentes taxa identificados, verificam-se dois pontos de
inflexão principais nas curvas SPU. Um deles entre os 0.70 - 1.00 m3/s, coincidente com
o caudal médio anual afluente à albufeira, e um segundo ponto de inflexão a cerca de
20% do caudal médio anual (0.20 m3/s).
Os valores de SPU atingem o seu máximo para os indivíduos juvenis, dos taxa piscícolas,
e para os taxa de macroinvertebrados bentónicos, com o caudal médio anual, sendo que
aos 0.20 m3/s se verificam valores que variam entre 32% - 72% da SPU máxima. Para os
indivíduos adultos a máxima SPU é atingida para caudais muito superiores aos caudais
médios anuais estimados para uma série hidrológica de 22 anos (simulação da
exploração da albufeira de Pretarouca – EIA do aproveitamento hidroelétrico de
Pretarouca).
As condições hidromorfológicas parecem portanto favorecer populações de escalo do
norte, com elevada proporção de juvenis, e comunidades de efemerópteros, o que se
coaduna com os resultados obtidos na monitorização da fase de pré-construção da
barragem de Pretarouca (2010), em que se registaram os maiores valores de abundância
destes dois taxa.
Deste modo, e uma vez que o caudal associado à máxima SPU destes taxa corresponde
ao caudal médio anual, recomenda-se a adoção do primeiro ponto de inflexão comum às
diferentes curvas SPU para determinação do caudal ecológico, nomeadamente 20% do
caudal modular.
No Quadro 8 apresenta-se a proposta de revisão do caudal ecológico para a barragem de
Pretarouca para anos médios e húmidos.
Quadro 8 – Proposta de revisão dos caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos
médios e húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

110

214

301

361

271

243

224

205

127

127

92

71

Volume
(10³m³)

295,29 554,72 805,97 965,78 655,80 649,64 581,62 548,89 329,47 340,45 246,65 184,91

No Quadro 9 apresenta-se a proposta de revisão do caudal ecológico para a barragem de
Pretarouca para anos abaixo da média.
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Quadro 9 – Proposta de revisão dos caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos
abaixo da média
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

74

143

201

240

181

162

150

137

85

85

61

48

Volume
(10³m³)

196,87 369,81 537,31 643,85 437,21 433,10 387,74 365,92 219,64 226,97 164,44 123,27

Importa referir que, para além destas descargas, o sistema de “by-pass” à albufeira
deriva permanentemente 150 l/s.
Assim, se o caudal derivado pelo sistema de “by-pass” for igual ou superior ao caudal
ecológico mínimo a garantir, a descarga de caudal ecológico permanecerá fechada. Se,
pelo contrário, o caudal derivado pelo sistema de “by-pass” for inferior ao caudal
ecológico mínimo, a descarga de caudal ecológico entrará em funcionamento, de modo a
completar o valor total mínimo exigido.
Deste modo, os programas de caudais ecológicos a aplicar em anos médios/húmidos e
abaixo da média são os seguintes:
Quadro 10 – Programa de caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos médios e
húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

150

214

301

361

271

243

224

205

150

150

150

150

Volume
(10³m³)

401,76 554,72 805,97 965,78 655,80 649,64 581,62 548,89 388,80 401,76 401,76 388,80

Quadro 11 – Programa de caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos abaixo da
média
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

150

150

201

240

181

162

150

150

150

150

150

150

Volume
(10³m³)
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401,76 388,80 537,33 643,84 437,19 433,11 387,73 401,76 388,80 401,76 401,76 388,80
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ANEXO 7

RELATÓRIO
DE TRABALHOS
ARQUEOLÓGICOS

Descritor de Património
RECAPE
Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
(Lamego)

Entidade Executante: TERRALEVIS, LDA
Fevereiro de 2015

1 Resumo
Os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Descritor Património no
RECAPE do Projeto de Aproveitamento Hidroeléctrico da Pretarouca
(Lamego), foram executados nesta fase apenasno corredor da linha elétrica
(Ramal de Ligação da Central Hidroelétrica da Pretarouca ao SEP), trabalhos
esses que confirmaram a ausência de ocorrências patrimoniais na área de
projeto.
De referir que as prospeções arqueológicas no corredor da conduta haviam já
sido realizadas na fase de Estudo Prévio.
Perante os resultados obtidos nas prospecções de campo (no Estudo Prévio
deste projeto e no RECAPE), existem condicionantes patrimoniais para o
normal decorrer desta obra, sendo necessário assegurar o cumprimento das
medidas de mitigação específicas.
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão também genéricas,
designadamente o acompanhamento arqueológico permanente e presencial
durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras
(desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimo de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou
desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
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3 Introdução
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda
elaborou o presente documento no âmbito do RECAPE do Projeto de
Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca, incluindo o Ramal
de Ligação da Central Hidroelétrica da Pretarouca ao Sistema Elétrico Público
(SEP), a desenvolver no concelho de Lamego.
Nesta fase foram apenas realizados trabalhos arqueológicos no corredor da
linha, numa faixa de terreno que não tinha sido prospetada no Estudo Prévio.
Os trabalhos arqueológicos relativos à conduta, conforme já referido, foram
realizados aquando da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em
fase de Estudo Prévio. Dado que a área de estudo é a mesma nesta fase de
Projeto de Execução não se considerou necessário realizar novos trabalhos.
Assim, considerando as características do projeto, este trabalho específico
tem um carácter geográfico essencialmente linear, devido à construção de
uma linha elétrica aérea.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação
disponível.
2. Realização de prospecções arqueológicas sistemáticas ao longo
do corredor da linha elétrica (faixa com cerca de 300m de extensão
e a largura de 100m).
3. Elaboração de um relatório final.
O presente texto tem com principais objectivos:
1. Caracterização dos locais com valor patrimonial identificados na
área de projeto.
2. Verificação da conformidade patrimonial do projeto de
execução, conforme a Declaração de Impate Ambiental favorável,
emitida em 14 de Maio de 2013, pela Agência Portuguesa de
Ambiente.
3. Apresentação dos impactes patrimoniais negativos identificados
na área de projeto.
4. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e
específicas a desenvolver no âmbito da execução deste projeto.

3.1 Resposta à Declaração de Impacte Ambiental
A actual etapa de avaliação ambiental (RECAPE – Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução) baseia-se nos resultados obtidos no
Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) do Projeto de Aproveitamento
Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca e na respetiva Declaração de
Impacte Ambiental, emitida em 14 de Maio de 2013.
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3.1.1 Elementos a apresentar no RECAPE
•

“6. Resultados da prospeção arqueológica sistemática de áreas funcionais
caso se situem fora das áreas já prospetadas na fase de Estudo Prévio,
conforme definido na medida de minimização n.º 9. Estes resultados
podem determinar a adoção de medidas de diagnóstico (sondagens e
escavação), que se venham a revelar necessárias para avaliação das
ocorrências detetadas, as quais devem também ser apresentadas em sede
de RECAPE.” p.2.

A linha elétrica que liga a Central Hidroelétrica da Pretarouca ao SEP foi a
única área funcional que incide numa faixa de terreno que não havia sido
prospetada no Estudo Prévio.
Por este motivo, os novos trabalhos de campo incidiram apenas no corredor
da linha elétrica (300m de extensão e 100m de largura), não tendo sido
identificados ocorrências patrimoniais na área de projeto.
Os locais selecionados para a implantação dos estaleiros e dos vazadouros
localizam-se no corredor prospetado no Estudo Prévio (vide Anexo I, Folha
2.01 e Folha 2.02). Registam-se igualmente ligeiras alterações no percurso
da conduta de água, mas que abrangem apenas zonas anteriormente
percorridas nos trabalhos de campo.
•

“7. Apresentação da respetiva fundamentação sempre que, por razões
técnicas, não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais de
traçado ou de localização dos respetivos componentes, levando à
destruição total ou parcial de um sítio arqueológico, através da escavação
integral; no caso dos elementos arquitetónicos e etnográficos, através de
registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva, em
linha com o previsto na medida de minimização n.º 39.” p.2.

Em fase de Estudo Prévio já se verificava a afetação de dois sítios
patrimoniais (caminho associado ao Pontão da Pretarouca 1, com uma
afetação direta, e Caminho do Gardal, com uma afetação indireta). Conforme
referido no Aditamento ao EIA, a solução para o traçado final da conduta
apresentava-se já optimizada, pelo que não era possível evitar os potenciais
impactes nas referidas ocorrências patrimoniais.
De referir que, o Estudo Prévio tinha sido feito sobre topografia não
detalhada, pelo que em fase de Projeto de Execução verificam-se alguns
ajustamentos no traçado da conduta que conduziram a afetação direta num
pequeno troço do Caminho do Gardal.
A única forma de evitar esta afetação consistiria na ripagem da conduta em
direção à encosta. Contudo, o terreno é muito declivoso nessa encosta, o que
obrigaria a abrir um aceiro para implantar a conduta em vala, o que se
revelaria numa solução mais impactante no global.
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No entanto, dado trata-se de uma conduta enterrada, após a sua colocação, o
terreno à superfície será restabelecido, ficando com o mesmo aspeto que
atualmente, não sendo visível qualquer elemento estranho, como maciços,
caixas de visita, etc.

3.1.2 Medidas de minimização: Projeto de Execução
•

“9. Proceder à prospeção arqueológica sistemática de áreas funcionais,
caso se situem fora das áreas já prospetadas na fase de Estudo Prévio.”
p.3.

A linha elétrica que liga a Central Hidroelétrica da Pretarouca ao SEP foi a
única área funcional que incide numa faixa de terreno que não havia sido
prospetada no Estudo Prévio.
Por este motivo, os novos trabalhos de campo incidiram apenas no corredor
da linha elétrica (300m de extensão e 100m de largura), não tendo sido
identificados ocorrências patrimoniais na área de projeto.
Os locais selecionados para a implantação dos estaleiros e dos vazadouros
localizam-se no corredor prospetado no Estudo Prévio (vide Anexo I, Folha
2.01 e Folha 2.02). Registam-se igualmente ligeiras alterações no percurso
da conduta de água, mas que abrangem apenas zonas anteriormente
percorridas nos trabalhos de campo.

3.1.3 Medidas de minimização: Fase de Construção
•

“36. Sinalizar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de
Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa
de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológica, caso se localizem a
menos de 50m das áreas a intervencionar/utilizar.” p.5.

Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, vide subcapítulo 6.2.1
do capítulo 6 – Medidas de Minimização.
•
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“37.Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a
fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de
caminhos, de valas de cabos e desmatação; o acompanhamento deve ser
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as
frentes. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem
determinar também a adoção de medidas de minimização
complementares.” p.5.
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Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, vide subcapítulo 6.2.1
do capítulo 6 – Medidas de Minimização.
•

“38. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no
decurso do acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto
possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in
situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual,
ou serem salvaguardadas pelo registo. No caso de elementos
arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de
elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através
da sua escavação integral.” p.5.

Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, vide subcapítulo 6.2.1
do capítulo 6 – Medidas de Minimização.
•

“39. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser
colocadas em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural.” p. 6.

Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, vide subcapítulo 6.2.1
do capítulo 6 – Medidas de Minimização.
“40. As ocorrências possíveis de afetação (indireta e provável) em
consequência da execução do projeto, e por proximidade da frente de
obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante
representação gráfica, fotográfica e textual.” p. 6.
Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, vide subcapítulo 6.2.1
do capítulo 6 – Medidas de Minimização.

•

•

“44. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência,
de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento,
bem como das áreas de apoio à obra, depósitos temporários e empréstimos
de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas.” p. 6.

Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, subcapítulo 6.2.1 do
capítulo 6 – Medidas de Minimização.
•

“58. O caminho de Gradal (ocorrência n.º 10) não deve ser usado como
acesso rodoviário à frente de obra, nem os seus limites afetados durante a
fase de desmatação e a circulação de viaturas.” p. 7.

Medida de minimização apresentada no respetivo subcapítulo de medidas de
minimização patrimonial para o factor de Património, subcapítulo 6.2.1 do
capítulo 6 – Medidas de Minimização.
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4 Situação de Referência
4.1 Metodologia
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem serão executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
pelo Decreto-Lei nº47/2014, de 24 de março (Regulamentação dos
Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de
Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da DireçãoGeral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os
termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de
Impacte Ambiental (Circular do ex-Instituto Português de Arqueologia, de 10
de Setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à
Direção Geral de Património Cultural, no dia 31 de Janeiro de 2015, com a
direção científica de João Albergaria.
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

4.1.1 Levantamento de informação
4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL
A situação actual do factor Património circunscreve uma área de estudo, com
a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido
por este projecto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas
prospecções arqueológicas.
A área de projeto corresponde à zona de implantação do actual projecto da
linha elétrica (faixa de terreno com cerca de 300m de extensão e 100m de
largura).
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação dos apoios à
rede elétrica, mais concretamente um círculo com 20m de diâmetro. Ou, no
caso de existir desmatação do terreno, consiste num corredor com 20m de
largura centrado ao eixo da linha.
A área de afetação indireta consiste num corredor com 50m de largura,
centrado ao eixo da linha. Esta faixa de terreno constitui uma medida
preventiva e deverá servir para sinalizar todos os potenciais impactes
negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da
empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra,
na desmatação do terreno e na movimentação de máquinas.
A área de impacte nulo corresponde às restantes faixas de terreno (entre os
35m e os 50m de distância ao eixo da linha).
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4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu
sobre os seguintes recursos:
• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios
Arqueológicos, doravante designada como Endovélico)1 da
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
• Ulysses, sistema de informação do património
classificado/DGPC 2 da responsabilidade da Direção Geral do
Património Cultural (DGPC).
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico
do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana3.
4
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército
5
• Googlemaps
• Plano Diretor Municipal de Castro Daire, ratificado pela
Resolução de Conselho de Ministros nº 111/94, DR nº 257, I Série-B,
de 7-11-1994, pp. 6698-6710.
• Plano Diretor Municipal de Lamego, ratificado pela Resolução de
Conselho de Ministros nº 46/94, DR nº 143, I Série-B, de 23-6-1994,
pp. 3286-3297.
• Bibliografia publicada sobre a região.

Nos arquivos da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados
os seguintes processos, no dia 8-2-2012:
•
•
•
•

98/1(758) - PNTA/98 - Carta Arqueológica do Concelho de Lamego
99/1(403) - EN 222-2 - Resende/Bigorne, Castro Daire
2002/1(396) - EIA - Parque Eólico de Bigorne / Ribabelide, Lamego
2003/1(289) – EIA do Sistema de Abastecimento de Água de Balsemão –
Barragens de Cotelo / Pretarouca

Foi também contactada a seguinte instituição:
• Câmara Municipal de Lamego, através de correio eletrónico
dirigido ao Presidente da Câmara, datado de 14-2-2012
(câmara@cm-lamego.pt), que respondeu através do ofício n.º 2461,
datado de 22-2-2012, dizendo que desconhece o projecto e não
fornecendo, portanto, informação.

4.1.1.3
ANÁLISE TOPONÍMICA
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de
topónimos com potencial significado arqueológico na área de projecto do
empreendimento em estudo.

1

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
3
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
4
http://www.igeoe.pt/
5
https://maps.google.pt/
2
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4.1.2 Prospecção arqueológica
Nesta fase foram feitas prospecções arqueológicas no corredor da linha
elétrica no dia 1 de Fevereiro de 2015, de forma sistemática ao longo de toda
a área de projecto: corredor com 100m de largura e cerca de 300m de
extensão.
As prospeções arqueológicas no corredor da conduta haviam já sido
realizadas na fase de Estudo Prévio no dia 3 de março de 2012, de forma
sistemática ao longo de toda a área de projeto: corredor com 400m de largura
e cerca de 4,5 kms de extensão.

4.1.2.1
VISIBILIDADE DO TERRENO
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da
visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes unidades de
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2).
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do terreno

1
2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação

7
8

Áreas de fogo e de desmatação

9

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente
limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do
joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do
joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho,
grande quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de
observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de
segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 1 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade mínima da
superfície do solo
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4.1

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com
identificação difícil de materiais arqueológicos.
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Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação
razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 2 – Grau de diferenciação do descritor 4

4.1.2.2
FICHA DE SÍTIO
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores
relacionados com os seguintes objectivos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificação;
Localização administrativa e geográfica;
Descrição da Paisagem;
Caracterização do material arqueológico;
Caracterização das estruturas;
Avaliação e classificação do valor patrimonial;
Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado
na mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados
Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 3 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de
Coordenadas
C.M.P.

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma
freguesia.
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as
fontes orais.
Freguesia onde está localizado.
Concelho onde está localizado.
Datum 73
Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Acessibilidade
Âmbito geológico
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Tipo de Acessos e respectiva inventariação.
Caracterização geológica sumária do local de implantação do
sítio.
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Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra
implantado.
Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do
sítio.

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material
identificado

Caracterização da área de dispersão do material
arqueológico.
Caracterização da forma como o material arqueológico se
distribui pela área do sítio.
Recenseamento dos tipos de material arqueológico
observados no sítio.
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico
observado.
Caracterização cronológica do material arqueológico
observado.

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Estado de conservação
Descrição da planta e relação
espacial das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Descrição das estruturas
Interpretação funcional das
estruturas
Elementos datantes da estrutura

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se
organizam espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada
estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não
tenham sido assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a
cada estrutura.

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da
vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada por este projecto.
4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO
A área de projecto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais
concretamente nas folhas n.º 137 e n.º 147 (Anexo I, Folha.1.01, à escala
1:15.000).
A localização das ocorrências (à escala 1:600) e o grau de visibilidade do
terreno (à escala 1:2000) constam na cartografiado Anexo I, Folha.2.01,
Folha 2.02 e Folha.3.01.
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Nº

Designação

Tipo de Sítio

Concelho Freguesia

M

P

1

Moinho de Pretarouca 1

Moinho de água

Lamego

Pretarouca

20624 151527

2

Moinho de Pretarouca 2

Moinho de água

Lamego

Pretarouca

20838 151329

3

Pontão de Pretarouca 1

Pontão

Lamego

Pretarouca/Magueija

20897 151270

4

Ponte de Reconcos

Ponte

Lamego

Pretarouca

21388 150908

5

Ponte sobre o Rio Balsemão 1

Ponte

Lamego

Bigorne/Magueija

21380 151004

6

Ponte sobre o Rio Balsemão 2

Ponte

Lamego

Bigorne/Magueija

21393 151003

7

Moinho 1 de Reconcos

Moinho de água

Lamego

Bigorne

21432 151074

8

Moinho 1 da Mointa

Moinho de água

Lamego

Bigorne

22150 151483

9

Moinho de Ribabelide

Moinho de água

Lamego

Bigorne

22251 151684

10

Caminho de Gardal

Via

Lamego

Magueija

22357 153151

11

Moinho do Ramalho

Moinho de água

Lamego

Magueija

22398 152895

12

Moinho dos Fucas

Moinho de água

Lamego

Magueija

22423 152978

13

Moinho da Ponte

Moinho de água

Lamego

Magueija

22368 153080

14

Ponte de Gardal

Ponte

Lamego

Magueija

22375 153113

15

Moinho dos Frágas

Moinho de água

Lamego

Magueija

22363 153175

16

Moinho de Marelos

Moinho de água

Lamego

Magueija

22358 153332

17

Moinho do Sardinha

Moinho de água

Lamego

Magueija

22395 153390

18

Pelourinho de Magueijinha

Pelourinho

Lamego

Magueija

21973 153669

19

Ermida de São João Baptista

Ermida

Lamego

Magueija

21986 153705

Quadro 8 – Localização das ocorrências patrimoniais identificadas na área de estudo

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL
No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas não se obteve
informação oral relevante para este estudo.

4.1.3 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio.
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no
Quadro9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor cientifico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Quadro 9 – Factores usados na avaliação patrimonial e respectiva ponderação

14

RECAPE – Aproveitamento Hidroeléctrico da Pretarouca

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo,
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”.
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não
contribuiu para o cálculo do Valor Patrimonial.
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 10 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respectivo valor numérico

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom
estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este
critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

Quadro 11 - Descritores do Valor da Conservação e respectivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitectónicas
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é actualmente
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere,
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a
monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A
valorização das suas características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo
em consideração a sua relevância a nível regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade
de um sítio totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 12 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respectivo valor numérico
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O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em
avaliação na região em estudo. Houve situações, por incapacidade de
caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em que se desconhecerá
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

5
4
2
1
Nulo

Quadro 13 - Descritores do Valor da Raridade e respectivo valor numérico

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência
patrimonial em questão.
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 14 - Descritores do Valor Científico e respectivo valor numérico

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem
como objecto representativo de um determinado período histórico na região
em questão. Neste caso a antiguidade do objecto já foi considerada, visto
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento
das sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos
aspectos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios
materiais são a única fonte de informação disponível.
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado
no cálculo do valor patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 15 - Descritores do Valor Histórico e respectivo valor numérico
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Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela actualmente. A
atribuição deste valor depende da percepção do sítio na identidade
comunitária, da relação afectiva que as populações mantêm com ele, e da
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 16 - Descritores do Valor Simbólico e respectivo valor numérico.

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores
anteriormente descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e
análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio
segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação,
Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado,
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico
conforme os quadros anteriores.
Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os
valores apresentados no Quadro9.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo
número total de categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor
da Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7)
+ (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de
Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e
portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais
com menor valor.
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Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor Patrimonial
≥16 ≤20
≥12 <16
≥8 <12
≥4 <8
<4

Quadro 17 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

4.2 Localização geográfica e administrativa
O projecto localiza-se no distrito de Viseu, concelho de Lamego, União de
Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca. Abrange ainda muito
marginalmente o concelho de Castro Daire, freguesia de Gosende.

4.3 Breve enquadramento histórico
O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projecto
tem como objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da
ocupação humana neste espaço específico, de forma a melhor enquadrar e
avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a
paisagem cultural que resultarão desta obra.
Os vestígios arqueológicos mais antigos detectados na área do concelho são,
segundo a Base de Dados da DGPC (Endovélico), de cronologia neolítica, na
freguesia de Penude (CNS 31845, Fonte da Mesa), uma mamoa. Os registos
deste período nas freguesias em estudo são do neo-calcolítico: há nas
freguesias de Lazarim e Bigorne algumas mamoas e monumentos megalíticos,
como por ex. as Mamoas 1 e 2 da Várzea (CNS 23723 e 23724), as Mamoas 1 e
2 do Coto (CNS 23725 e 23726) e os monumentos megalíticos de Chão da Cruz
1 e Folgosa 1 (CNS 30526 e 30520).
Do período da Idade do Bronze há dois sítios inventariados na freguesia de
Lazarim, Outeiro Mourisco 1 (CNS 30739) e Vale Abrigoso (CNS 30742), duas
mamoas.
Tanto da Idade do Ferro, como do período romano, não há registos de
ocorrências no Endovélico nas freguesias em estudo: os sítios inventariados
localizam-se noutras freguesias, como os três da Idade do Ferro: Penajóia
(CNS 19247), um povoado; Monte Dufe (CNS 3538) e Torrão (CNS 13962), dois
povoados fortificados. De período romano, há registos de grande variedade de
sítios, como habitats, uma ponte, inscrições, uma mina, um povoado
fortificado (o já referido Torrão, CNS 13962 - local com grande diacronia de
ocupação desde a Idade do Ferro, passando pela época romana e com
utilização posterior medieval/moderna), etc.
Este espaço pertenceria, em período romano, à civitas dos Coilarni, entidade
étnica pré-romana (Alarcão, 1990, 367 e 370), a que a reforma administrativa
de Augusto, delineada entre 16 e 13 a. C (idem, 352), terá atribuído um
território. Está por determinar se a civitas romana corresponderia, e em que
grau, ao território original deste grupo humano, antes da conquista.
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Com a ocupação romana, a região foi integrada na província da Lusitânia,
cujo limite setentrional era o rio Douro. A ocupação do espaço nas planícies
agricolas férteis deu origem a povoados de dimensões consideráveis.
Seja como for, a ausência de evidência arqueológica aponta para que no
período pré-romano e romano o centro deste território não se encontrava
onde depois se ergueu Lamego, e que a fundação desta povoação será
romana, mas provavelmente tardia6.
É pois possível propor que a área de estudo não foi objecto de ocupação ou
exploração humana até à fundação do sítio (pequeno casal agrícola? villae?
vicus?) que dará origem a Lamego. A partir da fundação deste sítio, e com o
rápido desenvolvimento de Lamego, a área de estudo passa a integrar o
fundus agrícola do mesmo.
Lamego florescerá sobretudo durante o Reino Suevo (411-585). A importância
regional que tinha então adquirido resulta na sua elevação a sede de bispado
no concilio de Lugo de 510. Em 712, é conquistada pelo exército muçulmano
e, em 910, tomada por Ordonho II, rei de Astúrias e Leão. Reconquistada por
Almansor, em nome do Califa Hixem II de Córdova, em 985, é retomada
definitivamente por D. Fernando, o Magno, rei de Castela e Leão, em 1037. É
possível que durante a ocupação islâmica este território tivesse pertencido a
uma kura (distrito) com sede em Lamego ou Viseu (Marques, 1993, 184).
Com a formação do Reino de Portugal (1139), Lamego tornar-se-á num dos
centros políticos e eclesiásticos do novo reino, sendo na altura o seu actual
território dominado por um extenso julgado, o Julgado da Terra de Moção.
Este Julgado terá tido foral antigo (provavelmente concedido por D. Afonso
III) e foral novo em 1514, por D. Manuel I. O Julgado da Terra de Moção estava
dividido em duas metades, a ocidental, que era património real e a oriental,
que pertenceu a Egas Moniz (aio de D. Afonso Henriques). A este terá
pertencido grande parte do actual concelho de Castro Daire, pois na sua
metade estavam incluídas as terras de Mezio, Mões, Moledo e Gosende.
As ocorrências de período Moderno e Contemporâneo são demonstrativas das
características mais marcantes da vida das populações da região: a vivência
espiritual (associada às ocorrências de tipo cruzeiros, ermidas e capelas) e a
actividade agrícola (modo de sobrevivência económica principal, associada às
ocorrências como azenhas ou moinhos de água e açudes).

6

A fundação da actual cidade de Lamego em período romano é sugerida pela presença de
duas inscrições romanas nas antigas muralhas do Castelo de Lamego (CNS 19242), na freguesia
da Sé, e de dois cipos funerários no paramento do coro da Igreja de Santa Maria de Almacave
(CNS 5120), na freguesia de Almacave da cidade de Lamego. Nesta igreja, nos caboucos da
capela do Espírito Santo, foram ainda encontradas duas cistas funerárias com moedas
romanas, dos sécs. III e IV.
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Nº

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Cronologia

Bibliografia

1

Moinho de Pretarouca 1

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

2

Moinho de Pretarouca 2

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

Fernandes, 2004: quadro 2, n.º 2e

3

Pontão de Pretarouca 1

Pontão

-

-

-

Contemporâneo

Fernandes, 2004: quadro 2, n.º 2b

4

Ponte de Reconcos

Ponte

-

Proposta para classificação
como Valor Concelhio

PDM de Lamego

Romano (?) / Idade Média

Albergaria e Quelhas, 2011, n.º 3; Carvalho, 2002c

5

Ponte sobre o Rio Balsemão 1

Ponte

-

-

-

Contemporâneo

Albergaria e Quelhas, 2011, n.º 1

6

Ponte sobre o Rio Balsemão 2

Ponte

-

-

-

Moderno / Contemporâneo

Albergaria e Quelhas, 2011, n.º 2

7

Moinho 1 de Reconcos

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

8

Moinho 1 da Mointa

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

9

Moinho de Ribabelide

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

10

Caminho de Gardal

Via

-

-

-

Moderno / Contemporâneo

11

Moinho do Ramalho

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

12

Moinho dos Fucas

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

13

Moinho da Ponte

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

Carta Militar de Portugal, n.º 137

14

Ponte de Gardal

Ponte

-

-

-

Moderno / Contemporâneo

Carta Militar de Portugal, n.º 137

15

Moinho dos Frágas

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

Carta Militar de Portugal, n.º 137

16

Moinho de Marelos

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

Carta Militar de Portugal, n.º 137

17

Moinho do Sardinha

Moinho de água

-

-

-

Contemporâneo

18

Pelourinho de Magueijinha

Pelourinho

-

Imóvel de Interesse Público

Dec. nº 23 122, DG 231 de 11
Outubro 1933

Moderno

Carvalho, 1997; Leite, s.d.
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Ermida de São João Baptista

Ermida

-

Proposta para classificação
como Valor Concelhio

PDM de Lamego

Indeterminado

Carta Militar de Portugal, n.º 137

Carta Militar de Portugal, n.º 137

Quadro 18 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas em toda a área de estudo
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4.4 Caracterização patrimonial
As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas na área prevista para a
construção da conduta e da central eléctrica contribuíram para o inventário
de 17 ocorrências patrimoniais: onze moinhos de água (n.º 1; n.º 2; n.º 7; n.º
8; n.º n.º 9; n.º 11; n.º 12; n.º 13; n.º 15; n.º 16 e n.º 17), quatro pontes (n.º
4; n.º 5; n.º 6 e n.º 14), um pontão (n.º 3) e uma via (n.º 10).
Nº

Designação

Tipo de Sítio

Cronologia

Km

1

Moinho de Pretarouca 1

Moinho de água

Contemporâneo

0+200

2

Moinho de Pretarouca 2

Moinho de água

Contemporâneo

0+533

3

Pontão de Pretarouca 1

Pontão

Contemporâneo

0+700

4

Ponte de Reconcos

Ponte

Romano (?) / Idade Média

1+255

5

Ponte sobre o Rio Balsemão 1

Ponte

Contemporâneo

1+320

6

Ponte sobre o Rio Balsemão 2

Ponte

Moderno / Contemporâneo

1+330

7

Moinho 1 de Reconcos

Moinho de água

Contemporâneo

1+425

8

Moinho 1 da Mointa

Moinho de água

Contemporâneo

2+200

9

Moinho de Ribabelide

Moinho de água

Contemporâneo

2+695

10

Caminho de Gardal

Via

Moderno / Contemporâneo

4+455

11

Moinho do Ramalho

Moinho de água

Contemporâneo

4+010

12

Moinho dos Fucas

Moinho de água

Contemporâneo

4+095

13

Moinho da Ponte

Moinho de água

Contemporâneo

4+170

14

Ponte de Gardal

Ponte

Moderno / Contemporâneo

4+205

15

Moinho dos Frágas

Moinho de água

Contemporâneo

4+260

16

Moinho de Marelos

Moinho de água

Contemporâneo

4+405

17

Moinho do Sardinha

Moinho de água

Contemporâneo

4+505

Quadro 19 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de projecto

O primeiro aspecto a ser destacado consiste na quase ausência de ocorrências
patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de
Interesse Público, Imóvel de Valor Concelhio ou Imóvel em Vias de
Classificação) na área prospectada. A única excepção reside na ponte de
Reconcos (n.º 4) que foi proposta para classificação como Imóvel de Interesse
Concelhio.
No conjunto inventariado importa destacar as pontes de Reconcos (n.º 4) e a
Ponte de Gardal (n.º 14); a primeira pela sua antiguidade, enquanto que a
segunda pela sua arquitectura e bom estado de conservação. Se a ponte de
Reconcos está integrada numa paisagem recentemente alterada e prejudicada
pelos impactes paisagísticos dos equipamentos vizinhos, a ponte de Gardal
preserva ainda a paisagem tradicional ribeirinha, com moinhos de água
presentes (como o n.º 13 e n.º 15), alminha e antigo caminho rural (n.º 10).
No corredor da linha elétrica não se registam ocorrências patrimoniais, quer
de natureza arqueológica, quer com interesse arquitetónico, quer com
significado etnográfico.
21

RECAPE – Aproveitamento Hidroeléctrico da Pretarouca

Esta situação pode explicar-se pela densa vegetação que cobre grande parte
da vertente por onde vai passar a linha elétrica e pela curta dimensão da
linha (cerca de 300m de extensão).

Figura 1 – Vista geral do terreno (má visibilidade)

Figura 2 – Vista geral do terreno (visibilidade boa)
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5 Figura 3 – Vista geral do terreno (má
visibilidade)Avaliação de Impacte Patrimonial
5.1 Metodologia
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente na área de projecto.
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte
(Intensidade de afectação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência
patrimonial.

5.1.1 Caracterização e avaliação de impactes
A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de
impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de
ocorrência.
Negativo
Positivo
Nulo

Quando a acção provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.
Quando a acção provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.
Quando a acção não provoca qualquer efeito.

Quadro 20 – Natureza de impacte
Directo
Indirecto
Nulo

Quando o impacte se faz sentir directamente sobre a incidência patrimonial
(faixa de expropriação do terreno).
Quando o impacte produz um efeito indirecto sobre a incidência patrimonial.
Quando o impacte não provoca qualquer efeito.

Quadro 21 – Incidência de impacte
Quando o impacte é permanente.
Quando o impacte é temporário.
Quando não há impacte.

Permanente
Temporário
Nulo
Quadro 22 – Duração de impacte
Certo
Provável
Incerto
Nulo

Quando existe a certeza do impacte directo na Incidência Patrimonial.
Quando é provável o impacte directo na Incidência Patrimonial.
Quando é incerto o impacte directo na Incidência Patrimonial.
Quando não há impacte.

Quadro 23 – Tipo de ocorrência
Local
Regional
Nacional ou supra-regional
Nulo

Quando há impacte local.
Quando há impacte na regional.
Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Quadro 24 – Dimensão espacial
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Quando o impacte é reversível.
Quando o impacte é irreversível.

Reversível
Irreversível
Nulo
Quadro 25 – Reversibilidade

5.1.2 Valor de impacte patrimonial
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial
com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a
hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e
condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de
Intensidade de Afectação e o Grau da Área afectada. Aos dois últimos factores
é atribuído um valor numérico conforme os Quadros 26 e 27.
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afectação*1,5 +
Grau da Área Afectada) /2]
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo
o peso da afectação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial.
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a
implementar dependa sobretudo da afectação prevista para determinada
incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afectação é potenciado em um e meio em relação
ao Grau da Área Afectada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de
Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende
a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja
exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
Máxima
Elevada
Média
Mínima
Residual
Inexistente

5
4
3
2
1
0

Quadro 26 – Descritores do grau de magnitude de impacte e respectivo valor numérico
Total
Maioritária
Metade
Minoritária
Marginal
Nenhuma

100%
60% a 100%
40% a 60%
10% a 40%
0 a 10%
0

5
4
3
2
1
0

Quadro 27 – Descritores do grau de área afectada e respectivo valor numérico
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Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os factores já definidos, o
Valor de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais
elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor
Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do
Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas
que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas
específicas de minimização de impacto.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Impacte Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor de Impacte Patrimonial
≥47,5 ≤62,5
≥32,5 <47,5
≥17,5 <32,5
≥2,5 <17,5
<2,5

Quadro 28 - Relação entre as classes e o valor de impacte patrimonial

5.2 Análise dos impactes patrimoniais
Os trabalhos de campo realizado no âmbito do estudo revelaram a existência
de 17 ocorrências na área de projecto:
•
•
•

Área de impacte directo: 2 ocorrências patrimoniais.
Área de impacte indirecto: 2 ocorrências patrimoniais.
Área de impacte nulo: 13 ocorrência patrimonial.

Nº

Designação

Km

Dist (m)

1

Moinho de Pretarouca 1

0+200 36

2

Moinho de Pretarouca 2

0+533 44

3

Pontão de Pretarouca 1

0+700 0

4

Ponte de Reconcos

1+255 115

5

Ponte sobre o Rio Balsemão 1

1+320 64

6

Ponte sobre o Rio Balsemão 2

1+330 59

7

Moinho 1 de Reconcos

1+425 51

8

Moinho 1 da Mointa

2+200 107

9

Moinho de Ribabelide

2+695 126

10

Caminho de Gardal

4+455 0

11

Moinho do Ramalho

4+010 155

12

Moinho dos Fucas

4+095 146

13

Moinho da Ponte

4+170 66

14

Ponte de Gardal

4+205 53

15

Moinho dos Frágas

4+260 29

16

Moinho de Marelos

4+405 13

17

Moinho do Sardinha

4+505 15

Valor de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

15,48

D

20,69

C

Quadro 29 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da conduta
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Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às caraterísticas
específicas da empreitada, considera-se que existem 2 potenciais impactes
negativos directos, designadamente o caminho antigo associado ao pontão de
Pretarouca 1 (n.º 3) e o caminho antigo de Gardal (n.º 10).
Dado que a afetação do caminho de Gardal (n.º 10) será realizada no seu
troço inicial ao km 4+400,de forma a mimizar esta afetação sugere-se que
devem ser efectuados todos os possíveis para que aquele caminho não seja
usado como acesso rodoviário à frente de obra, nem os seus limites sejam
afectados durante a desmatação e a circulação de viaturas.
Nº

Designação

Km

Impacte Incidência Duração

Ocorrência Dimensão Reversibilidade

1

Moinho de Pretarouca 1

0+200 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

2

Moinho de Pretarouca 2

0+533 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

3

Pontão de Pretarouca 1

0+700 Negativo Directo

Permanente Certo

Local

Irreversível

4

Ponte de Reconcos

1+255 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

5

Ponte sobre o Rio Balsemão 1

1+320 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

6

Ponte sobre o Rio Balsemão 2

1+330 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

7

Moinho 1 de Reconcos

1+425 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

8

Moinho 1 da Mointa

2+200 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

9

Moinho de Ribabelide

2+695 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

10

Caminho de Gardal

4+455 Negativo Directo

Permanente Certo

Local

Irreversível

11

Moinho do Ramalho

4+010 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

12

Moinho dos Fucas

4+095 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

13

Moinho da Ponte

4+170 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

14

Ponte de Gardal

4+205 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

15

Moinho dos Frágas

4+260 Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

16

Moinho de Marelos

4+405 Negativo Indirecto

Temporário Certo

Local

Reversível

17

Moinho do Sardinha

4+505 Negativo Indirecto

Temporário Certo

Local

Reversível

Quadro 30 – Caracterização dos Impactes Patrimoniais conhecidos

5.2.1 Síntese de impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Património para a área de projecto
demonstraram a existência de 17 sítios com valor patrimonial na área de
projeto. Apesar do valor patrimonial dos locais identificados, não existem
motivos para inviabilizar este projecto, desde que sejam cumpridas as
medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes
conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração
serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projecto
de empreitada proposta para análise.
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser
realizadas no decorrer do respectivo Acompanhamento Arqueológico.
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6 Medidas de Minimização
6.1 Medidas Específicas
6.1.1 Fase prévia à obra
O sítio n.º 10 (Caminho do Gardal) terá uma afetação directa, pelo que será
necessário proceder ao registo exaustivo da seguinte forma:
•

•
•

Levantamento do traçado e alçado de cada unidade arquitectónica
(à escala 1:100 e com amostragens do aparelho construtivo à escala
1:20).
Registo fotográfico exaustivo da via (sulcos na rocha base e muros
que delimitam o caminho), após a limpeza da vegetação.
Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam
exaustivamente os elementos arquitectónicos, os elementos
construtivos e as técnicas de construção usadas.

A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser
acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para
outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas
identificadas e eventuais vestígios, a identificar. Após o registo exaustivo do
edificado, deverá ser efectuada a remoção das construções com impactes
directos, sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico.
Nº

Sítio

Km

03

Pontão de Pretarouca 1

0+700

10

Caminho de Gardal

4+455

Medidas de Minimização
Limpeza geral do edificado.
Registo fotográfico exaustivo.
Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção.
•
Limpeza geral do edificado.
•
Registo fotográfico exaustivo.
•
Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho
construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal.
•
Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção.
•
•
•

Quadro 31 – Síntese das medidas de mitigação patrimonial

6.2 Medidas genéricas
6.2.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico)
A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico
permanente, contínuo e presencial (se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as
frentes) durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos, valas de cabos e
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer
nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos ou desmatação.
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Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
Antes de a obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, que deve
ter presente a Planta de Condicionantes Patrimoniais.
Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar
a destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico.
Conforme consta na medida 38 da DIA, “as ocorrências arqueológicas que
vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento arqueológico da
obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. No caso
de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico,
fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral.” p. 5.
No caso específico dos edifícios localizados na área de afectação indirecta,
terá de ser garantida a conservação in situ das construções, através de um
plano de monitorização de fendas, particularmente as ocorrências
identificadas em áreas que irão ser objecto de rebentamento de rocha.
Conforme consta na DIA 44 “Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das
áreas de incidência, de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas
de conhecimento, bem como das áreas de apoio à obra, depósitos temporários
e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas”. P.6.
Conforme consta na DIA: “58. O caminho de Gradal (ocorrência n.º 10) não
deve ser usado como acesso rodoviário à frente de obra, nem os seus limites
afetados durante a fase de desmatação e a circulação de viaturas.” p. 7.
Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico
devem ser colocados em depósito credenciado pelo organimos da tutela do
património cultural.
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais:
•
•
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Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.
Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como por
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.
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Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este
deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção
Regional de Cultura do Norte, pelos canais que vierem a ser combinados em
sede própria.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados
relatórios mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de
projecto.
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da
obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos
realizados pela equipa naquele mês.
Outro objectivo importante deste texto será a apresentação de todas as
ocorrências de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de
surgirem novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio
e avaliação do grau de afectação do local identificado).
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas as
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto).
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as
tarefas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os
objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária
do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem
original.
Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona
abrangida pelo projecto são as seguintes:
•

•
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Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada
local referido na carta geral de sítios e que esteja nas imediações
das frentes de obra.


A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do
limite máximo da construção (conforme a medida 36 da DIA).
No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já
existentes.



A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se
encontrarem contextos arqueológicos, durante o acompanhamento
arqueológico.
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•
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As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais
objectivos: identificação e caracterização de contextos
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local;
apresentação de soluções para minimizar o impacto da
obra.
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Anexo I: Documentação gráfica
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Anexo II: Fichas de sítio
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RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 01

CNS 0

Designação Moinho de Pretarouca 1
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Sem acesso

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Pretarouca

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 20624

P 151527

Altitude 898

Estrada nº

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, associado a uma levada para transporte de água.
Descrição das estruturas
Construção em avançado estado de ruína. Tem dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior para a moagem dos
cereais); o telhado era de duas águas (entretanto tombado); consegue-se observar a entrada (lateral) e saída da
água (virada para o rio). O acesso ao piso superior era feito por uma entrada existente na fachada SO.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Valor Patrimonial 4

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Imagem:

3.00.101

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 02

CNS 0

Designação Moinho de Pretarouca 2
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Fernandes, 2004: quadro 2, n.º 2e
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Pretarouca

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Agrícola

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 20838

P 151329

Altitude 895

Estrada nº

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, associado a uma levada de grandes dimensões (usada para transporte de
água) e a um açude erguido no leito do rio Balsemão.
Descrição das estruturas
Construção em avançado estado de ruína. Tem dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior servia para a
moagem dos cereais - conserva ainda grande parte do engenho); o telhado era de duas águas (parcialmente
tombado); consegue-se observar a entrada (superior - água transportada por uma extensa levada) e saída da água
(virada para o rio). O acesso ao piso superior era feito por uma entrada existente na fachada SE.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, manilhas de cimento,
telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Valor Patrimonial 4

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Imagem:

3.00.101

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 03

CNS 0

Designação Pontão de Pretarouca 1
Tipo de Sítio Pontão

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Fernandes, 2004: quadro 2, n.º 2b
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Pretarouca / Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Agrícola

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 20897

P 151270

Altitude 890/910

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Estrutura de planta rectangular, com o tabuleiro de perfil plano, assente sobre três pilares colocados no leito do rio.
O pontão está associado a um antigo caminho rural, que se estende pelas duas margens do rio.
Descrição das estruturas
Construção simples, com grandes blocos de granitos, dispostos de forma horizontal e bem justapostos. Os pilares do
tabuleiro reaproveitam parcialmente o afloramento rochoso granitico.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira e cimento.
Interpretação funcional das estruturas
Pontão rodoviário que liga as duas margens do rio Balsemão e faz serventia aos terrenos agrícolas.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Não é possível determinar a cronologia da estrutura, mas o uso original pode ser antigo (o actual tabuleiro é de
construção recente).

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Agentes de impacte Escavação
2

Valor da conservação Bom

5

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular

Imagem:

3.00.101

2

Valor científico Reduzido

1

Valor histórico Reduzido

2

Valor simbólico Reduzido

1

Intensidade de afectação Máximo
Área afectada Marginal
Valor Patrimonial 7,2857
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 15,482
Classe de Impacte Patrimonial D

5
1

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 04

CNS

Designação Ponte de Reconcos
Tipo de Sítio Ponte

Classificação Proposta para imóvel de interesse concelhio

Período Medieval Cristão

Legislação Plano Director Municipal
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Albergaria e Quelhas, 2011, n.º 3; Carvalho, 2002c
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Pretarouca

Relevo Vale

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73
CMP 1:25000 137

M 21388

P 150908

Altitude 875/880

Estrada nº 2

Uso actual do solo Agrícola
Controlo visual da paisagem Reduzido
Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
"Ponte lançada de apenas um arco, com tabuleiro em cavalete pouco pronunciado, apoiada em afloramentos
rochosos nas margens da ribeira. Arco com arquivolta de uma só fiada de aduelas paralelepipédicas, sendo o
preenchimento lateral e superior do arco feito por blocos de pedra aparelhada, grosseiramente regulares. Tabuleiro
com pavimento de lages graníticas. (…) implanta-se sobre a Ribeira de Bigorne, junto ao Rio Balsemão, em zona de
terrenos agrícolas (…) " (Carvalho, 2002).
Descrição das estruturas
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, que se encontra coberta por mato denso.
Materiais de construção
Blocos de granito e argamassa grosseira.
Interpretação funcional das estruturas
Ponte pedonal (actualmente) associada a um antigo caminho.
Elementos datantes da estrutura
"(…) Séc. 02 a.C. / 01 - prováveis balizas cronológicas da sua construção, integrada na rede viária romana, servindo
vias secundárias ou municipais (viae vicinales); séc. 16 / 17 - servia de passagem aos que de Almeida, por Tarouca e
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Lalim se dirigiam ao Porto, a Coimbra e a outras cidades (…)" (Carvalho, 2002)
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Mínima
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Médio
Valor da raridade (regional) Raro

Imagem:

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afectação

2

Área afectada

2
4

Valor Patrimonial 13,571

Valor científico Elevado

5

Valor histórico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial B

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 05

CNS

Designação Ponte sobre o rio Balsemão 1
Tipo de Sítio Ponte

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Albergaria e Quelhas, 2011, n.º 1
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bigorne /Magueija

Relevo Vale

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73
CMP 1:25000 137

M 21380

P 151004

Altitude 875

Estrada nº 2

Uso actual do solo Agrícola
Controlo visual da paisagem Reduzido
Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Ponte de planta rectangular, com o perfil do tabuleiro plano, com cerca de 9m de vão e 6,9m de largura, ladeado
por guarda-corpos feitos com grandes blocos de granito.
Descrição das estruturas
O tabuleiro assenta assenta sobre um arco de volta perfeita e estende-se por taludes verticais, que assentam sobre o
pequeno vale disposto em torno do rio Balsemão.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, que se encontra em relativo bom estado de conservação. Os blocos pétreos
(com médias e grandes dimensões) estão bem talhados e perfeitamente aparelhados, de forma regular.
Materiais de construção
Blocos de granito e argamassa.
Interpretação funcional das estruturas
Ponte rodoviária
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Médio
Valor da raridade (regional) Frequente
Valor científico Médio

Imagem:

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
5

Intensidade de afectação

2

Área afectada

2
2
2

Valor Patrimonial 7,4286
Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 06

CNS 15679

Designação Ponte sobre o rio Balsemão 2
Tipo de Sítio Ponte

Classificação

Período Indeterminado

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Albergaria e Quelhas, 2011, n.º 2
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bigorne / Magueija

Relevo Vale

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73
CMP 1:25000 137

M 21393

P 151003

Altitude 870

Estrada nº 2

Uso actual do solo Agrícola
Controlo visual da paisagem Reduzido
Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Bases de assentamento para os suportes da antiga ponte.
Descrição das estruturas
Na margem Norte, observa-se um corte vertical no afloramento rochoso (granito), numa das extremidades na
plataforma. No lado virado ao rio Balsemão, registam-se três blocos de granito, com médias e grandes dimensões,
ainda aparelhados e conservados in situ. Na outra margem, observa-se uma estrutura idêntica, mas com dimensões
maiores. As duas estruturas de suporte estão alinhadas e dispostas paralelamente à actual ponte.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, que se encontra praticamente arruinada.
Materiais de construção
Blocos de granito e argamassa grosseira.
Interpretação funcional das estruturas
Antiga ponte sobre o rio Balsemão.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Agentes de impacte Inexistente
5

Intensidade de afectação

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da raridade (regional) Raro
Valor científico Médio

Imagem:

3.00.101

4
2

Valor Patrimonial 13,571
Classe de Valor Patrimonial B

Valor histórico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

Valor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 07

CNS 0

Designação Moinho 1 de Reconcos
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Sem acesso

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bigorne

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 21432

P 151074

Altitude 870

Estrada nº

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, provavelmente associado a uma levada (entretanto coberta por vegetação)
que transportaria a água.
Descrição das estruturas
Construção em avançado estado de ruína. Tem dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior para a moagem dos
cereais); o telhado era de uma água (entretanto tombado); consegue-se observar a entrada (lateral) e saída da água
(virada para o rio). O acesso ao piso superior era feito por uma entrada lateral (coberta por densa vegetação).
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Valor Patrimonial 4

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Imagem:

3.00.101

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 08

CNS 0

Designação Moinho 1 da Mointa
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bigorne

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Agrícola

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22150

P 151483

Altitude 840

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, associado a uma levada (usada para transporte de água).
Descrição das estruturas
Construção em avançado estado de ruína. Tem dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior servia para a
moagem dos cereais); o telhado era de duas águas (já tombado); consegue-se observar a entrada (superior - água
transportada por uma levada) e saída da água (virada para o rio). O acesso ao piso superior era feito por uma
entrada lateral.
Modo de construção
Alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Imagem:

3.00.101

Valor Patrimonial 4,2857

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 09

CNS 0

Designação Moinho de Ribabelide
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Carta Militar de Portugal, n.º 137
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Sem acesso

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bigorne

Relevo Encosta de cerro

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22251

P 151684

Altitude 835

Estrada nº

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Descrição das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água
Elementos datantes da estrutura

Observações
Fontes orais locais confirmaram a sua existência e localização, contudo devido à densa vegetação que cobre as
encostas envolvente ao moinho de água, não foi possível observar a sua estrutura arquitectónica. Por este motivo
não se procedeu à sua avaliação patrimonial ou avaliação de impactes.
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação

Agentes de impacte

Valor da inserção paisagística

0

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação

0

Área afectada

0

Valor da monumentalidade

0

Valor da raridade (regional)

Imagem:

3.00.101

0

Valor Patrimonial 0

Valor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

Valor histórico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 10

CNS 0

Designação Caminho de Gardal
Tipo de Sítio Via

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granito

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Agrícola

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22357

P 153151

Altitude 690/730

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Antigo caminho que segue paralelo ao rio Balsemão, junto ao lugar do Sardinho. Está associado à ponte de Gardal,
que fazia a ligação entre as duas margens e as povoações de Magueija e Meijinhos ou Lazarim.
Descrição das estruturas
Via ladeada por muros que delimitam pequenas parcelas agrícolas. O piso é formado por terra (os sectores lajeados
são escassos) e observam-se sulcos gravados na rocha, onde o afloramento rochoso surge à superfície do solo.
Modo de construção
Construção em terra e pedra, provavelmente muito destruída.
Materiais de construção
Terra, blocos de granito com médias e pequenas dimensões.
Interpretação funcional das estruturas
Antiga via, que ligava as principais povoações da região e fazia serventia aos terrenos agrícolas.
Elementos datantes da estrutura
Caminho directamente associado à ponte de Gardal. Por conseguinte, a via pode remontar ao período moderno (pelo
menos).
Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Agentes de impacte Escavação
2

Valor da conservação Mau

1

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Médio

Imagem:

3.00.101

2
2

Valor histórico Elevado

5

Valor simbólico Reduzido

1

Intensidade de afectação Máximo
Área afectada Minoritária
Valor Patrimonial 8,7143
Classe de Valor Patrimonial C
Valor do Impacte Patrimonial 20,696
Classe de Impacte Patrimonial C

5
2

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 11

CNS 0

Designação Moinho do Ramalho
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22398

P 152895

Altitude 715

Estrada nº

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio praticamente tombado, que conserva apenas o troço inferior de uma parede e os restos da levada de água.
Descrição das estruturas
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com grandes dimensão e argamassa grosseira.
Interpretação funcional das estruturas
Antigo moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Valor Patrimonial 4

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Imagem:

3.00.101

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 12

CNS 0

Designação Moinho dos Fucas
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Agrícola

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22423

P 152978

Altitude 705

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Estrutura original bastante alterada devido a obras recentes no edificio.
Descrição das estruturas
Do antigo moinho, consegue-se observar apenas duas saídas de água, viradas ao rio Balsemão.
Modo de construção
A actual construção é formada por blocos de granito, ligados por cimento. As janelas e as portas são em alumínio.
Materiais de construção
Cimento, blocos de granito, tijolo, telha, alumínio.
Interpretação funcional das estruturas
Antigo moinho de água reconstruído como habitação.
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

Valor da inserção paisagística Sem interesse

1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Desconhecido

0

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Imagem:

3.00.101

Valor Patrimonial 3,5714

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial E

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 13

CNS 0

Designação Moinho da Ponte
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Agrícola

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22368

P 153080

Altitude 705

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, associado a uma levada de água, com médias dimensões.
Descrição das estruturas
Construção abandonada, com dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior era usado para a moagem/guarda dos
cereais); o telhado é de duas águas (ainda conservado); consegue-se observar a entrada (lateral) e duas saídas da
água (viradas para o rio). O acesso ao piso superior era feito por duas portas (de madeira) existentes na fachada O.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, que se encontra em relativo bom estado de conservação.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Os actuais proprietários têm o propósito de recuperar a estrutura arquitectónica do moinho. Desta forma, o processo
de reconstrução deverá ser devidamente acompanhando e licenciado para evitar as alterações estruturais verificadas
no sítio n.º 12 e n.º 16.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse
Valor da conservação Regular

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afectação

0

2

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1
2

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor científico Médio

Imagem:

3.00.101

Valor Patrimonial 5,7143

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 14

CNS 0

Designação Ponte de Gardal
Tipo de Sítio Ponte

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Carta Militar de Portugal, n.º 137
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22375

P 153113

Altitude 705

Estrada nº

Visibilidade do terreno Média
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Ponte com apenas um arco; o tabuleiro apresenta um perfil em cavalete pouco pronunciado, com os encontros
assentes nos afloramentos rochosos das margens da ribeira. Arco com arquivolta de uma só fiada de aduelas
paralelepipédicas, sendo o preenchimento lateral e superior do arco feito por blocos de pedra aparelhada,
grosseiramente regulares. Tabuleiro com pavimento de lages graníticas.
Descrição das estruturas
O tabuleiro assenta assenta sobre um arco de volta perfeita e estende-se por taludes verticais. O pavimento é
formado por pequenas lajes de granito, dispostas de forma horizontal e devidamente aparelhados; encontra-se
ladeado por guarda-corpos feitos com grandes blocos de granito.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, que se encontra em relativo bom estado de conservação. Os blocos pétreos
(com médias e grandes dimensões) estão bem talhados e perfeitamente aparelhados, de forma regular.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande) e argamassa grosseira.
Interpretação funcional das estruturas
Ponto rodoviária, que ligava as duas margens do rio Balsemão. Esta acessibilidade deveria facilitar o contacto das
povoações locais.
Elementos datantes da estrutura
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Observações
Sobre a extremidade Sudoeste do guarda-corpos da ponte existe uma alminha, esculpida num bloco de granito, com
médias dimensões, colocada recentemente (cerca de 50-60 anos) naquele local. Desconhece-se a sua posição original
(está ligada à ponte por cimento).

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Médio
Valor da raridade (regional) Raro

Imagem:

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afectação

0

5

Área afectada

0

2
4

Valor Patrimonial 14,857

Valor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

Valor histórico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 15

CNS 0

Designação Moinho dos Frágas
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Carta Militar de Portugal, n.º 137
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granito

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22363

P 153175

Altitude 695

Estrada nº

Visibilidade do terreno Média
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, associado a uma levada para transporte de água.
Descrição das estruturas
Construção abandonada, com dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior para a moagem dos cereais); o
telhado é de duas águas (ainda conservado); consegue-se observar a entrada (pelo topo da parede lateral) e saída da
água (lateral). O acesso ao piso superior era feito por uma entrada existente na fachada Oeste (porta de madeira),
localizada junto ao caminho.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, que se encontra em relativo bom estado de conservação.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Os actuais proprietários têm o propósito de recuperar a estrutura arquitectónica do moinho. Desta forma, o processo
de reconstrução deverá ser devidamente acompanhando e licenciado para evitar as alterações estruturais verificadas
no sítio n.º 12 e n.º 16.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Regular

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afectação

0

2

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Imagem:

3.00.101

Valor Patrimonial 4,4286

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 16

CNS 0

Designação Moinho de Morelos
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Carta Militar de Portugal, n.º 137
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22358

P 153332

Altitude 700

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Estrutura original bastante alterada devido a obras recentes no edificio.
Descrição das estruturas
Do antigo moinho, consegue-se observar apenas duas saídas de água, viradas ao rio Balsemão, bem como, a entrada
da água (topo lateral), canalizada por uma levada de grande extensão.
Modo de construção
A actual construção é formada por blocos de granito, ligados por cimento. As janelas e as portas são em alumínio.
Materiais de construção
Cimento, blocos de granito, tijolo, telha, alumínio.
Interpretação funcional das estruturas
Antigo moinho de água reconstruído como habitação.
Elementos datantes da estrutura

Observações
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Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

Valor da inserção paisagística Sem interesse

1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Desconhecido

0

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Imagem:

3.00.101

Valor Patrimonial 3,5714

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca
Ficha de Sítio
Sítio nº 17

CNS 0

Designação Moinho do Sardinha
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (IGESPAR)
http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (IGESPAR) http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Magueija

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Lamego

Sistema de Coordenadas Ponto Central Datum 73

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 137

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 22395

P 153390

Altitude 705

Estrada nº

Visibilidade do terreno Média
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Características do material identificado

Cronologia dos materiais
Caracterização das estrutura

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edificio singular, de planta rectangular, associado a uma levada para transporte de água.
Descrição das estruturas
Construção em avançado estado de ruína. Tem dois pisos (o inferior seria o inferno e o superior para a moagem dos
cereais); o telhado era de duas águas (já tombado); observa-se a entrada (na fachada Sudoeste) e saída da água (no
lado oposto). O acesso ao piso superior era feito por uma entrada existente na fachada NE (porta em madeira).
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Moinho de água.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

RECAPE - Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem da Pretarouca

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afectação

0

Valor da conservação Mau

1

Área afectada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Valor Patrimonial 4

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Imagem:

3.00.101

Classe de Impacte Patrimonial

ANEXO 8

ENTIDADES CONTACTADAS

PARECERES DAS ENTIDADES



Pedido de Parecer favorável da Estradas de Portugal S.A. no que se refere ao
atravessamento de forma subterrânea da EN2 pela conduta forçada (Ref.ª OF/408/15,
de 2015-01-30)



Pedido de Parecer favorável à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
relativamente ao local proposto de ligação da linha elétrica ao Sistema Elétrico
Público (Ref.ª OF/410/15, de 2015-01-30)



Pedido de Parecer favorável à EDP Distribuição relativamente ao local proposto de
ligação da linha elétrica ao Sistema Elétrico Público (Ref.ª OF/422/15, de 2015-01-30)

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume III – Anexos Técnicos
Fevereiro 2015

ANEXO 8

ANEXO 9

ELEMENTOS DO PROJETO
NOTA: Os desenhos apresentados são para consulta, não estando impressos no formato de
projeto (formato A1)
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www. cenor.pt
1990-506 LISBOA . PORTUGAL
E. cenor@cenor.pt
T. +351.218 437 300
F. +351.218 437 301

CLIENTE

PROJECTO

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

Julho 2014

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Dias
M. J. Brown

A.Samora

M. Samora

Conduta adutora. Perfil Longitudinal
ESCALAS

H.1:1000; V. 1:100

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

007

4-4

0

906.67 906.74

911.53

906.51 906.58 906.51

906.37

905.16

906.36 906.39 906.36

904.88

906.20 906.27 906.20

904.78

909.29

904.68

908.20
906.31

902.49 902.56 902.49
900.97

905.86 905.93 905.86
904.23

902.28 902.35 902.28

902.09 902.16 902.09

900.73

900.49

904.67 904.74 904.67
903.00

903.22 903.29 903.22
901.69

901.90 901.97 901.90
901.29 901.36 901.29
900.25

901.32 901.39 901.32
899.47

900.01

901.20 901.24 901.20
899.37

901.82 901.89 901.82

899.87

901.07 901.14 901.07
899.27

901.70 901.77 901.70

901.57 901.64 901.57

901.45 901.52 901.45

899.77

899.67

899.57

900.95 901.02 900.95

900.83 900.90 900.83

900.70 900.77 900.70

899.17

899.07

898.97

.

.

.

.

.

.

CENOR
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900.58 900.62 900.58
898.87

900.45 900.52 900.45
898.77

900.32 900.39 900.32
898.67

900.09 900.16 900.09

CLIENTE

899.01 899.06 898.96
898.22
897.14

897.69 897.74 897.64
896.04
MCA-P.10

PROJECTO

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

Julho 2014

898.00 898.07 898.00
896.77 896.83 896.76
895.30

906.96 907.03 906.96

901.61 901.68 901.61

906.17 906.24 906.17

895.81

905.07
899.52

904.33 904.40 904.33

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Dias
M. J. Brown

A. Samora

M. Samora

904.15

902.31

Conduta Adutora. Perfis transversais.
ESCALAS

1:200

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

008

1-5

0

Magu
a
eijinh

Fojo

CONDUTA
A

MCF-TE.0
6

P=152482.160
P=152626.223
P=152633.536
P=152745.705
P=153053.450
P=153189.271
P=153217.398
P=153258.183
P=153282.219
P=153316.338
P=153328.088
P=153340.827
P=153351.090
P=153365.597
P=153389.864
P=153407.096
P=153425.250

MCF-TE.0
7
MCF-TE.0
8

MCF-TE.023

MCF-TE.0
9

P90
MCF-TE.0
10

MCF-TE.0

11

MCF-TE.0

12

MCF-TE.019
P93

P91

MCF-TE.013
MCF-TE.014

MCF

-TE

.015

P92

.017 MCF-TE.018

.016
CF-TE

MCF-TE

P95

P96

F-TE.022
21 MC
0
.
-TE

P94
MCF

20
TE.0

F
MC

P97

4+400

MCF-TE.0
5

4+300

4

4+200

MCF-TE.0
3 MCF-TE.0

4+100

MCF-TE.02

P89

4+000

MCF-TE.01

3+900

P88

M=22062.620
M=22118.470
M=22146.392
M=22179.633
M=22284.124
M=22325.364
M=22342.877
M=22346.275
M=22353.586
M=22348.731
M=22349.441
M=22353.546
M=22359.427
M=22361.381
M=22373.185
M=22387.243
M=22414.800

2

3+800

EN

P87

3+700

3+600

P86

3+500

3+460.59

R=

43
0.0
0

DUTORA

P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
P100
P101
P102

P98

MCF-TE.025

P99
P100
MCF-TE.024

MCF-TE.0
2

6

P10
1
MCF-TE.0
27

M

MCF-TE.0

28

P1
02

al

Gard

.

.

.

.

.

.
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CLIENTE

PROJECTO

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

Julho 2014

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Dias
M. J. Brown

A.Samora

M. Samora

ESCALAS

1:1000

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

009

-

0

LEGENDA:
- EIXO DA CONDUTA
- RASANTE DO CAMINHO DE SERVENTIA
- TERRENO NATURAL

- VENTOSA

- DESCARGA DE FUNDO

.

.

.

.

.

.
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CLIENTE

PROJECTO

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

Julho 2014

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Dias
M. J. Brown

A.Samora

M. Samora

ESCALAS

H.1:1000; V. 1:100

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

010

1-2

0

LEGENDA:
- EIXO DA CONDUTA
- RASANTE DO CAMINHO DE SERVENTIA
- TERRENO NATURAL

- VENTOSA

- DESCARGA DE FUNDO

.

.

.

.

.

.
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CLIENTE

PROJECTO

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

Julho 2014

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Dias
M. J. Brown

A.Samora

M. Samora

ESCALAS

H.1:1000; V. 1:100

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

010

2-2

0

868.79
882.17

866.78
875.96

870.81

878.81
872.81

853.64
867.04

846.82

860.45

850.23

863.86

843.59

838.83
827.03
841.22

816.05

833.70

823.87
822.80

811.17

805.93

815.06

807.91
807.25
806.59

.

.

.

.

.

.
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CLIENTE

805.27
804.62

799.50
803.96
803.30

801.06

PROJECTO

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

Julho 2014

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Dias
M. J. Brown

A. Samora

M. Samora

796.73
795.81
794.89
793.96

798.58
797.66

ESCALAS

1:200

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

011

1-3

0

LEGENDA:
1
2

1+
34

0.0
0

MC

A-

3
4

P28

JUNTA DE DESMONTAGEM AUTOTRAVADA DN300 PN10

5

0+630

6
A
MC

1
- P1

7

1+3

29.

1V:1.5

18

ESCADA DE ACESSO EM P.R.F.V.

8

H

0
36.4
0+6

9

600 DE ACESSO DE HOMEM E PARA ENTRADA DE EQUIPAMENTO
TUBO DE PEAD DN300 PN4

10

0

4
0+6

1+3

20.

00

50
0+6

PLANTA - DESCARGA DE FUNDO - DF 2

PLANTA - DESCARGA DE FUNDO - DF 1

Esc. 1:200

Esc. 1:200

0.29

0.54

0.85

0.76

8

1

8

0.54

8

879.36
2V:1H

2V:1H

0.25

0.29

9
1.85

0.52

4
0.5

1

0.74

0.25

D

0.59

6
0.7

8

894.31

0.76

B

0.35

0.8

5

3.4

0.35

5

0.76

0.52

0.7

6

0.52

2V:1H

0.35

0.5

3.45

0.10

4

0.10

9

7.5

5

0.35

0.10

0.52

89

875.74

D

0.29

PARA CABO DE

0.10

5

0.2

2V:1H

9

0.5

4.32

6

0.7

5

1.8

PARA CABO DE

B

5

0.2

4.65

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE COBERTURA

Esc. 1:50
0.25

0.29

7

5

0.74

0.52

5

1.3

5

0.25
0.25

1.8

1.3

1.35

7

1

2V:1H

875.84

5

6

.

.

.

0.35

0.25

0.25
2V:1H

0.29

0.2
5

2V:1H

0.35

3

0.52

3 4

1.85

1.35

2

0.40

894.45

D

894.31

9

0.52

0.35

B

0.35

1.3
5

875.84

5

6

0.2

5
0.2

0.2
5

3.4
5

875.69

0
0.4

875.74

0.10
0.52

894.45

CENOR

D

0.29

5

0.25

0.25

0.25

5
0.2

5

0.2

1.35

0.10

0.25

0.10

0.2

9

894.30

1

3.45

5

0.2

0.2

5

Esc. 1:50

PARA CABO DE

Consultores, S. A.
www. cenor.pt

0.10

2V:1H

4.32

1990-506 LISBOA . PORTUGAL
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T. +351.218 437 300
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4.65

PARA CABO DE

CLIENTE

B

CORTE C-C

CORTE A-A

Esc. 1:50

Esc. 1:50

CAMINHO DE SERVENTIA
DA CONDUTA ADUTORA

8

8

7

897.55

8

LC

7

879.36

PROJECTO

0.25

897.56

7

7

879.38

CL

8

0.25

CAMINHO DE SERVENTIA
DA CONDUTA ADUTORA

TERRENO NATURAL (AO EIXO)
DE POLIETILENO

FASE

DE POLIETILENO

C
A

895.49
895.39
895.23

9

876.48

894.60

Esc. 1:50

3.95

3

6

5

875.84

894.31

CRISTA DO TALUDE

ESPECIALIDADE

(ENCONTRO ESQUERDO)

Geral

DATA

9

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Teresa Dias
M. Albergaria

A. Samora

M. Samora
F. Monteiro

2V:1H

875.84

875.74
0.30

8.77

1.45
2.00

0.20

0.20
0.15

0.25

1.35

0.25

0.25

0.25

0.25

CORTE B-B

1.35

3 4

2V:1H

894.45
0.30

894.45

2

5.60

CORTE D-D
Esc. 1:50

1.35

3.95

1.35

4.32

1.45
2.00

e Ventosas.

0.20

6

5

0.20
0.15

3

0.25

3 4

0.25

2

1

0.25

895.09

877.44

Julho 2014

PARA CABO DE

0.25

1

0.25

PARA CABO DE

2.55

TERRENO NATURAL (AO EIXO)

C

877.80

2.97

A

877.90

ESCALAS

1:200; 1:50

4.65

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

014

1-3

0

.00
2+400

LEGENDA:
1
2
3

0.70

JUNTA DE DESMONTAGEM AUTOTRAVADA DN300 PN10

5
6
0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.80

4

MARCOS DE VENTOSA - CONDUTA ADUTORA
V2

MARCOS DE VENTOSA - CONDUTA ADUTORA
V1

2+390.00

0.70

7

ESCADA DE ACESSO EM P.R.F.V.

8
0.10
0.10

15

9

0.15

0.10
0.10

0.15

15

11

I

G

0.85

H

12

0.70

0.85

0.70

H

I

J

G

14

TUBO DE DRENAGEM PVC DN90 PN 4

CAMINHO DE SERVENTIA

15
REDE MOSQUITEIRA E FECHADURA

0.10

0.10

0.10
0.10

15

PLANTA DA COBERTURA

PLANTA DA COBERTURA

Esc. 1:200

0.10
0.10

0.10
0.10

37
0 .0
0

0.80

2+

PLANTA - DESCARGA DE FUNDO - DF 3

13

J

CAMINHO DE SERVENTIA

0.10
0.10

TUBO DE PEAD DN300 PN4

10

15

2+380.00

2+376.81

600 DE ACESSO DE HOMEM E PARA ENTRADA DE EQUIPAMENTO

Esc.1:20

Esc.1:20

Esc.1:20

Esc.1:20

PARA CABO DE

1

0.62

0.10

8

0.52

728.10

H

0.70

0.35

9

0.25

0.76

F

13

0.54

11

12

900.08

14

14
I

H

2054.90

10

10

12

11

0.10
0.10

0.10
0.10

2V:1H

0.58

0.85
3.45

PARA CABO DE

906.61

0.52

0.59

1.85

0.76

PARA CABO DE

884.85

0.10
0.10

0.10
0.10

0.35

0.25
0.76

888.16

0.54

0.10
0.10

15

2V:1H

0.70

F

0.80

1

2V:1H

2V:1H

8

0.10
0.10

0.12

1

I

13

15

0.10

3.77
1.49
0.10
0.10

Esc. 1:50

0.10
0.10

0.80

PLANTA DE COBERTURA

0.12

PARA CABO DE

CORTE G-G

CORTE J-J

Esc. 1:20

Esc. 1:20

0.10

0.62

F

0.35

0.10
0.08

0.15

pingadeira

10

2V:1H

0.58

0.25
0.25

0.25

0.86

0.10

0.25

G

15

pingadeira

0.37

CAMINHO DE SERVENTIA
DA CONDUTA ADUTORA

11

G

0.10

J

0.42

14
14 12
0.10

0.15

0.05

0.25

filme de polietileno
filme de polietileno

DE POLIETILENO

13

12

0.25

brita 3/5

1

FITA DE

PARA CABO DE

DE
POLIETILENO

13

1.49

12

3

2

885.66

886.55
886.45

2.59

DE PEAD
PARA CABO DE

3 5

4

6

3.77

886.36

885.02

3.95

9.90

1.45
2.00

CORTE H-H

CORTE I-I

Esc. 1:20

Esc. 1:20

0.20

0.20
0.15

1.35

0.25

0.30

884.85

0.25

0.25

0.25

0.25

1.35

898.76

905.17

9

885.02

1

PARA CABO DE

13

13

TERRENO NATURAL (AO EIXO)

1

DE POLIETILENO

0.25

7

888.16

900.08

0.15

7

888.16

900.40
0.10 0.20

8

J

CAMINHO DE SERVENTIA
DA CONDUTA ADUTORA

12

906.61

LC

11

0.37

0.85

907.06

Esc. 1:50

8

10
15

CORTE E-E

CAMINHO DE SERVENTIA

0.80

0.15

1.35

F

0.52

1.35
0.25
3.45

0.25

885.02
1.35

0.25

0.08
0.10

6

0.80

0.35

7

5

0.25

3

1.85

4

884.85

0.10
0.08

1

3

0.40

7

2

0.25

0.52

884.87

0.08
0.10

2V:1H

885.02

6.28

CORTE F-F
Esc. 1:50

VALAS TIPO

MARCO PARA ASSINALAR A
NOTAS:
.

0.20
0.80

1

0.30

D

DE POLIETILENO

.

.

C
Consultores, S. A.
www. cenor.pt
d) - AS FLANGES ENTERRADAS DEVEM SER PROTEGIDAS COM UMA MANGA DE POLIETILENO

VISTA
0.46

PARA CABO DE

A

CENOR

0.40

B

0.80

B

0.40

.

1

DE POLIETILENO

0.30

.

.

A

PARA CABO DE

Esc. 1/20

1990-506 LISBOA . PORTUGAL
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EQUIPAMENTOS QUE VIEREM A SER INSTALADOS
f) - TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM SER VALIDADOS EM FASE DE OBRA,

CLIENTE

0.50

0.50

0.50

0.50

CORTE 1-1
Esc. 1/20

CONDUTA ADUTORA
Esc. 1/50

Esc. 1/50
AFASTADOS DE 100m PARA DN > 500 mm

NOTAS DE EQUIPAMENTO
PROJECTO

LEGENDA:
A

B

C
D

- AREIA, COM MENOS DE 5% DE
DE
INFERIOR
A 0,1mm E
CONTENDO ELEMENTOS DE
SUPERIOR A
2cm, FICANDO BEM APERTADA ENTRE A CONDUTA E AS PAREDES DA
VALA.

FASE

FORNECIDOS POR ESTES.

- MATERIAL DA
VALA, CIRANDADO, LIMPO DE PEDRAS,
COMPACTADOS E
(AS
DO MATERIAL DE
ATERRO
EXCEDER 2cm) EM CAMADAS DE 0.20m DE
ESPESSURA, BEM COMPACTADO, FICANDO BEM APERTADO CONTRA

ESPECIALIDADE

Julho 2014

Geral

MATERIAIS

CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, BEM APERTADAS ENTRE SI E
CONTRA AS PAREDES DA VALA.

RECOBRIMENTO

- CAMADA DE ATERRO COM SOLOS SELECIONADOS
NOTAS:
1 - A FACE INFERIOR DAS VALAS DEVE SER REGULARIZADA E BEM
COMPACTADA.
2 - O ATERRO DAS VALAS DEVE SER BEM COMPACTADO

DATA

A400NR

C20/25

DURABILIDADE

EXTERIOR

INTERIOR

5b
(NP ENV 206)

3.5cm

3.5cm

PROJECTOU

DESENHOU

VERIFICOU

Ana Teresa Dias
M. Albergaria

A. Samora

M. Samora
F. Monteiro

e Ventosas.
ESCALAS

1:200; 1:50; 1:20

0432_018

FASE

ESPECIALIDADE

PE

HID

DS

014

2-3

0

4.00
0.90

0.60

1.00

0.60

0.90

4.00
0.90

0.60

1.00

0.60

0.90

0.50

M=22010.592
P=152298.535
Pormenor A

Pormenor A

Pormenor B

697.36

0.25

Rasante do acesso

Pormenor B

1.35

0.85

Degraus em PRFV

1

1
6

6
Terreno natural

7
2

5

5

3

3

3.15
1.85

695.41

0.85

2

1

2.60

1.00

3.20

2.70

1

8

695.40

2
7

7
5

5

9

694.51

0.30

0.15

0.5%

0.40

2

M=22009.614
P=152303.438

3

(Esp=10cm)

0.20

PLANTA DA COBERTURA

CORTE 2-2

Esc. 1:25

Esc. 1:25

0.25

0.25

0.30

1.14

0.25

3.50

0.25

4.50

3
0

5.0

89

90
0

M=22009.614
P=152303.438

.0
0

Cantoneira de abas
desiguais 60x30

Chapa xadrez
com esp=4mm

N

Cantoneira de abas
iguais 45x45

Chapa xadrez
com esp=4mm

LEGENDA:

Chapa xadrez
com esp=4mm

Cantoneira de abas
iguais 45x45

1

Cantoneira de abas
iguais 45x45

2

Barra em T 60x60

M=22010.592
P=152298.535

PORMENOR A

PORMENOR B

Esc. 1:5

Esc. 1:5

3
4
5

Terreno natural

6
7
8
9

Esc.1:200

.

1

.

.

.

.

.

2
Pormenor A

Pormenor A

Pormenor B

697.36

4.00
0.63

697.05
0.25

0.25

3.50

CENOR
Consultores, S. A.
www. cenor.pt
Degraus em PRFV
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EXTENSA (BASE)

0.20

4

AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA
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