SISTEMA ELETROPRODUTOR DO TÂMEGA
Acordo de Princípio relativo ao Plano
de Ação (PA)
Previsto na Declaração de Impacte Ambiental do
Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e
Gouvães (AHATDG)

Lisboa, 10 de janeiro de 2014

Avaliação de impacte ambiental
Projeto: Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Alto Tâmega e Gouvães
Proponente: Iberdrola Generación, S.A.U. (IBG)

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase
de Anteprojeto, tendo sido emitida a 21 de junho de 2010, uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável condicionada à Alternativa 12 (AH de Gouvães à cota de
NPA 885; AH do Alto Tâmega à cota de NPA 315; AH de Daivões à cota de NPA 228; não
construção do AH de Padroselos e das derivações Alvadia e Viduedo).
A 5 de janeiro de 2011, a DIA foi alterada tendo sido excluído o Elemento n.º V. 2 a
apresentar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) e
alterada a redação da Condicionante 6, bem como do Elemento V.3 a apresentar no
RECAPE.
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Avaliação de impacte ambiental
Mais concretamente e em conformidade com alteração supra referida, cabe ao
proponente, “estabelecer um Plano de Ação, em colaboração com uma entidade
supramunicipal que assegure a articulação com os municípios abrangidos pelo projeto
em apreço, nomeadamente uma associação de municípios ou uma agência de
desenvolvimento regional relacionada com a bacia do Tâmega, ou diretamente com os
municípios, e em colaboração com a CCDRN, com o objetivo de promover o
desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver
projetos integrados destinados a repor e potenciar as principais dimensões impactadas
pelo

projeto,

designadamente,

a

mobilidade/acessibilidade,

o

desalojamento/realojamento, a desestruturação de modos, a perda de solo agrícola, o
abandono pelos residentes das zonas afetadas, a perda de referências culturais e a
perda de espaços de lazer.”
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Acordo de princípio
Acordo Relativo ao Plano de Ação (PA), previsto na Declaração de Impacte Ambiental
do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães (AHATDG)
Data de Assinatura: 10 de janeiro de 2014
Entidades Envolvidas: Iberdrola Generación, S.A.U, CM de Boticas, CM de Cabeceiras de
Basto, CM de Chaves, CM de Montalegre, CM de Ribeira de Pena, CM de Valpaços, CM
de Vila Pouca de Aguiar, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Homologado pelo Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia.
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Acordo de princípio
Categorias de Ações a incluir no PA:

• Compensações – Ações Exclusivas – Projetos decorrentes das medidas a
implementar face aos impactes identificados e que são da inteira responsabilidade
do proponente, devendo incluir ações que resultem da DIA;
• Compensações – Ações Conjuntas – Projetos destinados a alavancar a execução das
ações de compensação desses territórios [municípios afetados] pelo impacte
resultante da construção do AH-ATGD, com recurso a financiamento comunitário,
podendo incluir ações que resultem da DIA;
• Contrapartidas – Projetos destinados a alavancar a economia do território alvo
[municípios que integram a AMAT e Cabeceiras de Basto], com recurso a
financiamento comunitário.
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