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I I 
APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS DE GOUVÃES,
ALTO TÂMEGA E DAIVÕES
PLANO DE AÇÃO DE COMPENSAÇÃO SOCIOECONÓMICA

1
1.1

ENQUADRAMENTO
Antecedentes
O presente documento constitui o Plano de Ação (PA) das medidas de compensação
socioeconómica, relativo ao Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), onde se
incluem os Aproveitamentos Hidroelétricos (AH) de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões
(GATD), sitos no rio Tâmega.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deste Projeto foi realizado em 2009, em fase de
Anteprojeto. Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), foi emitido pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento
do Território (MAOT), a 21 de junho de 2010, uma Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) Favorável Condicionada à Alternativa 12 (AH de Gouvães à cota de Nível de
Pleno Armazenamento (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), condicionada ao cumprimento de um conjunto de medidas e ao
desenvolvimento de um leque alargado de estudos complementares.
Na DIA, nomeadamente na sua Condicionante 6, é referido o seguidamente transcrito:
“6. Estabelecer um Protocolo de Colaboração com a Agência de Desenvolvimento
Regional, preconizada na DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de
Fridão” (elemento n.º 12 a apresentar em RECAPE da mencionada DIA) e que deverá
ser alargada aos municípios abrangidos pelo projecto em apreço, ou suas associações,
e outros agentes locais, com o objectivo de promover o desenvolvimento económico,
social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver projectos integrados destinados a
repor e potenciar as principais dimensões impactadas pelo projecto, designadamente:
a mobilidade/acessibilidade, o desalojamento/realojamento, a desestruturação de
modos de vida, a perda de solo agrícola, e o abandono pelos residentes das zonas
afectadas, a perda de referências culturais e de espaços de lazer.
O Protocolo deverá dar suporte a um Plano de Acção, a apresentar no RECAPE
(elemento n.º 3 do factor Sócio-economia), que definirá o calendário de execução dos
respectivos projectos e o financiamento dos respectivos projectos.”
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N  ! "aneiro de 2011 foi emitida uma alteração à DIA, incluindo a alteração de
redação da Condicionante 6, definindo que caberá 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.”
Em articulação com esta Condicionante, foi também alterada a redação do Elemento
V. 3 a apresentar no RECAPE, que estabelece o seguinte:
Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, articulado com os
municípios abrangidos pelo projecto em apreço, cujos projectos deverão ser
desenvolvidos de forma integrada, tendo por base territorial, os municípios abrangidos
pelo projecto em apreço, bem como o regime de exploração a detalhar em sede de
RECAPE, devendo ser sustentados em estudos específicos, a incidir nas seguintes
vertentes:
a) Assegurar a mobilidade sustentada das populações locais, potenciando o
desenvolvimento socioeconómico e turístico. Este projecto deverá garantir a
articulação com percursos pedonais/cicláveis/fluviais, a criar ou valorizar, tendo em
conta pontos de interesse existentes, incluindo a sua valorização e os novos pontos de
interesse criados pelas novas paisagens decorrentes da criação das albufeiras, tirando
vantagem da sua proximidade. Deverá, também, incluir as soluções viárias que evitem
a travessia de aglomerados populacionais durante a fase de execução do projecto
(estas soluções deverão ser executadas previamente ao início das obras);
b) Garantir as devidas compensações (tendo em conta a medida de minimização de
carácter específico n.º 53 constante da presente DIA) a atribuir às famílias desalojadas
e estudar a viabilidade de relocalização de famílias ou de aglomerados afectados, quer
no que se refere ao edificado, quer às áreas agrícolas que asseguram complementos
de subsistência das populações (como são exemplo o caso de Viela, Povoado, Friúme,
Mansos e Santo Aleixo).
Devem estudar-se em detalhe as afectações de proximidade, tomando em
consideração os Níveis de Máxima Cheia, que genericamente se situam mais de 1 m
acima do respectivo NPA. Este processo deve ser participado, quer pelas pessoas
directamente afectadas, quer pelas autarquias;
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e a
articulação com eventuais projectos de minimização/compensação de impactes, a
desenvolver;

d) No caso específico da aldeia de Viela, afectada pela albufeira de Daivões, deverá
avaliar-se, com a colaboração das autarquias e com envolvimento directo dos
moradores, qual a viabilidade futura da aldeia, em fase de exploração, considerando a
perda total das áreas agrícolas, as condições de habitabilidade dos edifícios que
fiquem acima da cota de NPA, bem como as condições de acessibilidade;
e) Definir as medidas e meios adequados para incrementar e concretizar as
potencialidades e oportunidades proporcionadas pelo Projecto em termos de
desenvolvimento local e regional, designadamente as turísticas;
f) Desenvolver e implementar áreas de lazer, a realizar em conjunto com as entidades
locais, dada a perda das áreas de recreio actuais, para as quais deverão ser elaborados
Projectos de Arquitectura Paisagista;
g) Garantir a funcionalidade dos sistemas de rega afectados, bem como a solução a
adoptar para a sua reposição e/ou medidas de compensação a implementar;
h) Garantir a reposição/compensação de património sócio-cultural afectado;
i) Prever medidas de divulgação sobre o património, designadamente natural e
cultural, do vale do rio Tâmega;
j) Enquadramento dos investimentos referidos no EIA relativos a património românico,
com as restantes vertentes das medidas de compensação, em termos
socioeconómicos.
Os custos de execução do presente Plano de Acção e respectivas medidas são definidos
pelo proponente, o qual deve apresentar em sede de RECAPE o calendário de execução
da totalidade das acções e projectos destinados à compensação sócio-economica e
cultural. Considerando os impactes cumulativos resultantes dos aproveitamentos
hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e atendendo à necessidade de
proceder à execução das medidas de compensação sócio-economica e cultural de
forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e projectos e a promover
sinergias entre as diversas medidas, o proponente deve assegurar que a execução das
referidas acções e projectos destinados à compensação sócio-económica e cultural é
acompanhada pelos agentes locais e regionais em causa, designadamente associação
de municípios, agência de desenvolvimento regional, os próprios municípios, a CCDRN
e outras entidades em função da matéria.
Em fase de RECAPE, em resposta ao ponto da DIA supramencionado, foi entregue um
Plano de Ação (PA), que serve igualmente de base ao presente documento,
devidamente atualizado com os subsequentes acordos com as Câmaras Municipais.
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?@@BC D dia 10 de janeiro de 2014, e exatamente no sentido de dar cumprimento à
Condicionante 6 da DIA, foi assinado um Acordo de Princípios entre a Iberdrola,
Generación, S.A.U, os municípios de Boticas, Chaves, Ribeira de Pena, Vila Pouca de
Aguiar, Valpaços e Montalegre, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), homologado pelo
Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que concretizou
os princípios inerentes aos elementos a incluir no PA previsto na DIA. Este acordo
apresenta-se em anexo (Anexo I).
Desse acordo resultou desde logo a determinação do montante financeiro global a
alocar pela Iberdrola para a concretização das medidas a incluir no PA, o qual ficou
fixado em 50 M€ (cinquenta milhões de euros).
A 8 de Setembro de 2015, o município de Cabeceiras de Basto adere ao Protocolo de
acordo acima referido, subscrevendo o mesmo conforme apresentado em Aditamento
constante no Anexo I.
Em 30 de junho de 2014, na sequência da assinatura do referido Acordo de Princípios,
a Iberdrola e o Estado Português assinaram o Contrato de Concessão para construção
e exploração do Complexo Hidroelétrico da Cascata do Tâmega.
De salientar que, durante todo este processo, designadamente nas várias entregas do
RECAPE, a Iberdrola deu conhecimento de todos os elementos necessários no sentido
de manter a Autoridade de AIA (APA) informada sobre o ponto de situação em matéria
de cumprimento da condicionante 6 da DIA, dos respetivos avanços verificados, bem
como das diligências realizadas no sentido do cumprimento desta condicionante.
Nomeadamente, deu conta dos esforços realizados no sentido de concretizar a exigida
articulação com os municípios envolvidos, no sentido de elaborar um documento que,
de forma integrada, cumprisse o objetivo de compensar socioeconomicamente e
culturalmente as pessoas e áreas abrangidas pelo projeto.
Com vista à concretização do Plano de Ação, a Iberdrola, as Câmaras Municipais, a
CCDR-N e a APA têm promovido um conjunto de reuniões de trabalho com o intuito
de desenvolver e concretizar de forma articulada e consensual esse documento.
Este objetivo foi reiterado na reunião ocorrida em Montalegre, no dia 23 de janeiro de
2015, que visou exatamente o propósito de discutir a metodologia de elaboração do
Plano de Ação. Neste contexto, para além de ter ficado definida a obrigação da
Iberdrola em apresentar - até meados de fevereiro de 2015 - o calendário detalhado
de execução física e financeira das medidas da DIA, da sua responsabilidade exclusiva
ou conjunta, alinhado com o cronograma de obra, ficou também estipulado que os
Municípios teriam de expor, até à mesma data, as propostas de ações referente a
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Em resultado, em meados de fevereiro de 2015, tanto a Iberdrola
como os Municípios remeteram à APA a documentação solicitada, em cumprimento
do previamente acordado.
A 21 de abril de 2015 teve lugar uma reunião entre a APA e a Iberdrola onde foram
definidas quais as atuações a levar a cabo para que fosse possível concretizar, de
forma célere, o Plano de Ação. Nessa reunião foi acordado que a Iberdrola realizaria
reuniões bilaterais com todas as Câmaras Municipais com o propósito de protocolar,
de forma articulada e consensual, as ações exclusivas, as ações conjuntas e as
contrapartidas a executar em cada município. Estas reuniões foram realizadas entre
abril e julho de 2015, juntando-se as respetivas atas em anexo ao presente documento
(Anexo II).
No dia 23 de junho de 2015, a Iberdrola e a APA voltaram a reunir-se para fazer um
ponto de situação das reuniões mantidas até esse momento e ultimarem a entrega do
Plano de Ação, tendo ficado acordado nesta reunião que a Iberdrola procederia à
entrega do respetivo plano até finais de julho de 2015 e que o mesmo deveria ser
sistematizado da seguinte forma: um enquadramento em relação ao procedimento de
AIA; antecedentes; apresentação e caracterização das ações e a sua relação com os
municípios e cronograma de execução da obra; calendarização da execução das ações
e calendarização financeira das mesmas.
Note-se ainda que, no que concerne às contrapartidas, ficou acordado em sede de
reuniões realizadas individualmente com as Câmaras Municipais que, nesta sede e
momento, seriam apenas incluídas as ações a executar em 2015, sendo as restantes
contrapartidas definidas, de forma consensual e no âmbito de um processo negocial,
com cada município no final de cada ano anterior à sua execução, dentro das
alocações financeiras que já se encontram definidas e repartidas para cada ano.

1.2

Missão, Objetivos e Metas
A IBERDROLA iniciou um processo de conhecimento aprofundado dos impactes sociais
relacionados com o projeto desde o início do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, em 2008, com vista a desenvolver o plano de medidas de compensação
mais adequado à realidade, bem como às necessidades e modos de vida, tendo
igualmente iniciado desde cedo um processo de articulação com os municípios locais.
O presente documento constitui então o documento final referente à definição e
metodologia de implementação das medidas de compensação socioeconómica e
cultural, dirigidas às populações do território afetado, com vista a cumprir o disposto
na DIA, nomeadamente no que se refere à promoção da coesão social e de justos
equilíbrios no desenvolvimento da região.
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as medidas compensatórias visam compensar a população
afetada, direta e indiretamente, pelos projetos, passíveis de afetar habitações,
espaços de lazer, ou quaisquer outras áreas de utilização pública, económica, cutural e
patrimonialmente relevantes.
Dado que algumas medidas de minimização previstas na DIA contribuem, em si
mesmas, para os objetivos do PA, as ações associadas foram igualmente incluídas
neste plano.
Especificamente ao nível do SET, a medidas contempladas visam compensar os
seguintes impactes negativos (de entre os impactes diretos, a serem objeto de
medidas de minimização e/ou compensação): (i) afetação de terrenos agrícolas e
florestais, de habitações, de património socioeconómico (casas senhoriais, azenhas,
moinhos, espigueiros, infraestruturas agrícolas e certos caminhos, muros, pontes); (ii)
danos em acessos e os impactes, ainda que transitórios, resultantes das obras
necessárias à execução das obras.
Deste modo, pretende-se que as medidas a serem implementadas no âmbito do
presente plano, cumpram os seguintes objetivos:
a) Assegurar a mobilidade sustentada das populações locais, potenciando o
desenvolvimento socioeconómico e turístico.
b) Compensar a afetação de terrenos agrícolas e florestais, de habitações e de
património socioeconómico
c) Incrementar e concretizar as potencialidades e oportunidades proporcionadas
pelo projeto em termos de desenvolvimento local e regional, designadamente as
turísticas;
d) Desenvolver e implementar áreas de lazer;
e) Garantir a funcionalidade dos sistemas de rega afetados;
f) Garantir a reposição/compensação de património sociocultural afetado;
g) Divulgação do património, designadamente natural e cultural, do vale do rio
Tâmega.
Em contraponto, refiram-se, inequivocamente, alguns dos aspetos positivos
associados à concretização do empreendimento, e que se pretende potenciar: (i)
criação de emprego e dinamização do comércio local durante o período de obra; (ii)
aluguer de imóveis e a venda de terrenos abandonados, a melhoria dos acessos e a
captação de investimentos para a região. Assim, na implementação do PA, as partes
comprometeram-se a privilegiar a contratação de empresas e mão-de-obra na área
abrangida pelos municípios signatários do Acordo de Princípios.

L

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões
Plano de Ação de Compensação Socioeconómica

? !RSHTU !C @SH!GVC  BJR!B!DGTU ! VB plano de compensações justo e
eficaz são indispensáveis para que o promotor do projeto – a IBERDROLA – concretize
o seu objetivo estratégico de promoção do desenvolvimento sustentável, que deriva
do seu comprometimento com a responsabilidade corporativa social e ambiental.
A resposta aos problemas colocados pela construção do SET tem em consideração
duas dimensões estruturantes no âmbito da definição das intervenções a realizar:
(i)
(ii)

a participação dos cidadãos afetados e dos eleitos locais, garantido pelo
envolvimento das Câmaras Municipais;
a responsabilidade social das grandes empresas, neste caso da Iberdrola, uma
das líderes a nível mundial no campo da produção de energia.

A combinação destas duas dimensões permitiu orientar o trabalho de análise tendo
em vista a definição das melhores soluções para as medidas compensatórias,
minimizando os efeitos dos impactes, sobretudo quando nos encontramos face a um
aproveitamento hidroelétrico a construir numa região em declínio estrutural, marcado
pelo desemprego, a emigração e o envelhecimento. Medir e pedir sacrifícios às
comunidades afetadas só pode ser social e politicamente justificados se minimizados
através do estabelecimento de compromissos fundados em decisões baseadas na
participação informada e ativa dos cidadãos afetados e seus eleitos em diálogo com a
empresa promotora do AH. As medidas de compensação e os projetos previstos
visam, então, defender e proporcionar soluções que permitam aos cidadãos e
comunidades afetadas preservar tanto quanto possível as condições essenciais aos
seus modos de vida.
Em suma, o objetivo primordial consiste em encontrar soluções que possam minorar
os impactes resultantes da construção do SET, apresentando soluções adequadas e
exequíveis do ponto de vista técnico e compatíveis com o interesse social e económico
dos cidadãos afetados.
As futuras barragens de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões e respetivas albufeiras –
áreas afetadas e a inundar - localizam-se num território situado no interior centro da
região transmontana, inserindo-se sobretudo no distrito de Vila Real, mas abrangendo
também o limite nascente do distrito de Braga. No distrito de Vila Real abrange os
concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas e Chaves e no distrito de
Braga abrange o concelho de Cabeceiras de Basto.
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XYZ[\] 1.1 – Identificação das áreas inundáveis do projeto
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O conteúdo do PA ficou estabelecido no Acordo de Princípio assinado no dia 10 de
janeiro de 2014, o qual inclui as seguintes Categorias de Ações:
·

·

·

Compensações – Ações Exclusivas – Projetos decorrentes das medidas a
implementar face aos impactes identificados e que são da inteira
responsabilidade do proponente, incluindo 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 AHGATD, preferencialmente 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 – Associação de Municípios do Alto
Tâmega e Cabeceiras de Basto), preferencialmente com recurso a
financiamento comunitário.

O montante financeiro global a aplicar pela Iberdrola para a concretização das
medidas a incluir no PA - 50 M€ - serão distribuídos da seguinte forma:
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·
·
·

Montante relativo a ações de compensação exclusiva: 12,5 M€;
Montante relativo a ações de compensação conjunta: 9,5 M€;
Montante relativo a ações de compensação conjunta e de contrapartidas, a
ser objeto de reapreciação e distribuição por parte dos Municípios: 28 M€.

Em termos de programação temporal é assumido que, na generalidade,a execução das
ações se inicia a 01 de setembro de 2015 e termina a 03 de fevereiro de 2023, não
obstanteeventuais ajustes que se revelem necessarios.
O público-alvo e os intervenientes na aplicação do Plano são os indicados nos pontos
que se seguem.
1.3

Público-alvo
Os Públicos-alvo são os destinatários do PA, englobando neste caso os agentes que
residem, trabalham ou visitam a área onde decorrerá a obra ou em zonas próximas à
mesma e que serão afetadas durante as fases de execução e exploração do projeto.
Neste contexto, o público-alvo sobre o qual recai o PA engloba:
·

1.4

Cidadãos e comunidades, e eleitos locais cujos modos de vida serão afetados
pela
concretização
do
SET,
nomeadamente
ao
nível
da
mobilidade/acessibilidade, das expropriações, da alteração dos modos de
vida, da afetação de solo agrícola e, ainda, ao nível das referências culturais e
de espaços de lazer.

Intervenientes
Os intervenientes na implementação deste PA são a Iberdrola, Generación, S.A.U e os
municípios de Boticas, Cabeceiras de Basto, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena,
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.
Salienta-se que estas entidades fazem ainda parte de um Grupo de Trabalho, criado no
âmbito do Acordo de Princípio de 10 de janeiro de 2014, com o objetivo de proceder
ao acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento detalhado do Plano de Ação.
Este Grupo de Trabalho será posteriormente integrado na Comissão de
Acompanhamento Ambiental (CAA) do AHGATD.
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ESTRATÉGIA
O Plano de Ação traduz-se numa sequência ordenada as ideias, medidas e ações
compensatórias que visam garantir o desenvolvimento sustentável dos concelhos
abrangidos pelo projeto, ao nível socioeconómico e cultural.
Neste contexto, é também importante realçar que o desenvolvimento sustentável não
ocorre por acaso, nem sem que se façam opções claras e firmes nesse sentido. Para o
alcançar é necessário:
·
·
·
·
·

Perceber profundamente a realidade;
Ter uma visão de futuro;
Construir parcerias;
Aproveitar oportunidades;
Decidir e atuar segundo princípios e objetivos específicos.

O Plano de Ação assenta num conjunto de pilares que se consideram relevantes para o
sucesso da sua implementação e cumprimento de objetivos, sendo esses os seguintes:
·

·

·

·

Sustentabilidade: O PA pretende promover a sustentabilidade territorial,
compatibilizando o desenvolvimento económico, social e cultural, com os
impactes locais e regionais de natureza negativa resultantes da concretização
dos Aproveitamentos Hidroelétricos;
Estratégia: O PA é elaborado a partir de uma ampla análise e diagnóstico dos
aspetos socioeconómicos e culturais do território abrangido, que permite
identificar as ações estratégicas, de minimização e compensação a
desenvolver;
Participação: A participação permite conceber um PA que considere as metas
e mecanismos de intervenção dos diferentes setores e atores locais, regionais
e nacionais, integrando de uma forma mais ampla e correta as prioridades,
corresponsabilizando e envolvendo os vários atores intervenientes na sua
implementação;
Operacionalidade: O PA constitui um instrumento de gestão/intervenção do
território e do ambiente social. Assim, o Plano deverá ser claro, estratégico e
aplicável, com ações e medidas detalhadas, calendarizadas e programadas
financeiramente.

As tipologias de relacionamento dos agentes envolvidos e a envolver, públicos e
privados e a partilha de responsabilidades entre os mesmos são determinantes para
qualquer política e para a continuidade da mesma a longo prazo. Para se caminhar no
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cidadãos e agentes da sociedade civil para que os benefícios dos projetos se possam
refletir nos vários níveis da sociedade.
A forma como os agentes se interrelacionam (atuação concertada entre as entidades
ou autonomia das mesmas na implementação dos projetos e iniciativas) é
determinante para que as infraestruturas criadas e intervencionadas levem à
formação de dinâmicas económicas e sejam motores de desenvolvimento.
Neste caso específico, implementar um “bom projeto” não é uma mera questão de
engenharia e eventual inovação tecnológica, é também materializar o direito das
populações locais ao desenvolvimento socioeconómico e à qualidade ambiental. Uma
grande barragem será tão melhor quanto mais aceitável for aos olhos das populações
locais e isso só é possível se estas forem informadas, envolvidas nos processos
decisórios e devidamente compensadas.
As orientações estratégicas definidas não são isentas de dificuldades, antes pelo
contrário, sendo de destacar as que podem resultar da diversidade de agendas das
partes interessadas, da necessidade de coordenação entre os vários agentes e das
exigências de gestão da informação.
No âmbito deste PA, estes objetivos concretizaram-se através da articulação com os
agentes locais, nomeadamente os municípios, que foram agentes interventivos na
definição das ações e partilham responsabilidades na sua execução.
A eficiência na implementação do Plano de Ação depende da disponibilização
atempada de recursos técnicos, financeiros e humanos pelos intervenientes, pelo que
estes devem estar cientes quanto às suas competências e responsabilidades para a
execução das tarefas que lhe estão destinadas.
Por último, mas não menos fundamental é o acompanhamento e monitorização da
execução do plano, já que será através de um sistema adequado de controlo que se
avaliará se as metas e objetivos estão a ser alcançados. Este sistema permitirá ainda
desencadear, em tempo oportuno, ações corretivas sempre que ocorram desvios.
Como tal, para a monitorização do plano, são estabelecidos um conjunto de
indicadores de gestão, os quais possibilitarão avaliar o grau de concretização das ações
e aferir o seu contributo efetivo para a concretização do objetivo.
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Intervenientes
no Plano

Público-alvo

Figura 2.1 – Definição do Plano de Ação

A estratégia a implementar com o presente Plano de Ação assenta então numa visão
de melhoria contínua, promovendo um acompanhamento da sua implementação que
possibilitará antecipar a definição de ações de melhoria, sempre que considerado
necessário; sustentável, caracterizando-se por ações que promovem o
desenvolvimento económico, social e ambiental na área de influência do projeto; e de
envolvimento, nomeadamente do tecido social afetado, dado que se direciona para as
pessoas residentes e outros intervenientes no território.

VISÃO
ESTRATÉGICA

Figura 2.2 – Visão estratégia para o Plano de Ação
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3.1

AÇÕES PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
Ações propostas
As fichas das ações propostas contêm a descrição completa das suas principais
características, nomeadamente:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Código e Designação;
Enquadramento;
Localização;
Responsável pela implementação da ação;
Tipologia;
Descrição/Caracterização;
Custo total estimado (€);
Aquisição de terrenos;
Entidade(s) interveniente(s) no licenciamento / autorização (se aplicável);
Candidatura a fundos comunitários (quando aplicável);
Documentação entregue no projeto técnico;
Documentação entregue no EIA /RECAPE;
Cronograma;
Fotos / Cartografia/Outros Elementos;
Observações;
Revisões.

Em anexo (Anexo III), apresenta-se as Tabelas Síntese com a identificação de cada
ação, de acordo com a designação e categoria, e com uma breve descrição e
referência ao prazo de execução. O pacote de compensações estabelecido para o SET
engloba 39 ações de compensação/minimização e 35 ações de categoria
contrapartidas para os municípios. As ações de contrapartidas apresentadas referemse ao ano de 2015, conforme acordo com os municípios em reuniões mantidas em
paralelo. As fichas, bem como os respectivos detalhes são apresentados no Anexo IV.
As ações listadas no presente Plano de Ação foram devidamente apresentadas,
discutidas e revistas em estreita articulação com as Câmaras Municipais abrangidas,
de acordo com o exposto nas atas de reunião apresentadas no Anexo II. As alterações
consideradas mais recentemente são sintetizadas nos quadros apresentados no
Anexo V.
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Cronograma síntese de execução
De acordo com o anteriormente estipulado, em anexo ao presente documento
(Anexo VI) é apresentado o calendário detalhado de execução física das medidas do
PA, da responsabilidade exclusiva da Iberdrola ou conjunta.
Este cronograma foi definido devidamente alinhado com o cronograma de obra dos
Aproveitamentos Hidroelétricos. Cumpre realçar que existem ações cuja execução se
encontra forçosamente condicionada pela evolução do cronograma de obra, pelo que
estas só poderão ser concretizadas em momentos específicos do projeto, caso das que
se referem a antes do enchimento das albufeiras, durante a desmatação ou que
devem acompanhar a execução da barragem ou central à qual pertencem, sendo a sua
execução noutra fase, consequentemente, tecnicamente inviável.
O calendário de programação financeira anual, por categoria de medidas
estabelecidas para o Plano de Ação (Compensações – ações exclusivas e ações
conjuntas), encontra-se igualmente definido e apresentado no quadro seguinte, tendo
sido, igualmente, definido de acordo com a programação física, intrinsecamente ligado
ao cronograma de obra.
Quadro 3.1 – Cronograma de programação financeira para ações exclusivas e conjuntas

®¯°±²³¯´µ±
Ações Exclusivas
Ações Conjuntas

¶¸¹º»¼½¾¿À¿»

2015
41.422,14 €
- €

Á

Municipais
Subtotal

2016
2017
2018
174.268,90 € 401.560,57 € 1.810.536,23 €
390.000,00 € 723,430,02
1.443.725,56 €

€

- €

41.422,14 €

564.268,90 €

2021
2022
401.931,59 €
- €
1.185,20 € 1.053.084,41 €

2023
- €
333.730,99 €

921.008,12 € 2.093.525,69 € 1.771.044,18 € 1.220.873,01 €

- €

401.560,57 € 3.254.261,79 € 12.608.830,82 € 5.593.073,17 € 2.174.160,97 € 2.273.957,42 €

333.730,99 €

- €

- €

2019
2020
7.387.085,14 € 2.153.440,63 €
4.300.737,56 € 1.346.106,85 €

Em relação à distribuição anual de contrapartidas a IBERDROLA, devidamente
articulada com os municípios envolvidos, propõe o seguinte calendário de execução
financeira.
Quadro 3.2 – Cronograma de programação financeira para as Contrapartidas
e Plano de Ação na totalidade

ÂÃÄÅÆÇÈÄÉÊÆ
Ações Exclusivas
Ações Conjuntas

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÓÏ
Municipais
ÐÖ×ØÔÓÙÓÔØÚÛÓÏ
ÜÆÜÄÃ

2015
41.422,14 €
- €

Õ

€

2016
174.268,90 €
390.000,00 €
-

€

2017
2018
401.560,57 € 1.810.536,23 €
723.430,02 € 1.443.725,56 €
-

€

-

€

2019
2020
7.387.085,14 € 2.153.440,63 €
4.300.737,56 € 1.346.106,85 €

2021
2022
401.931,59 €
- €
1.185,20 € 1.053.084,41 €

921.008,12 € 2.093.525,69 € 1.771.044,18 € 1.220.873,01 €

2023
- €
333.730,99 €
-

€

3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.140.362,40 € 2.140.362,40 € 2.140.362,40 € 2.140.362,40 € 2.140.362,40 € 2.140.362,40 €
3.041.422,14 € 3.564.268,90 € 4.124.990,59 € 5.394.624,19 € 14.749.193,22 € 7.733.435,57 € 4.314.523,37 € 4.414.319,82 € 2.474.093,39 €

A calendarização financeira pode ainda vir a sofrer ajustamentos, em resultado da
implementação do plano, nomeadamente possíveis alterações das fichas apresentadas
no presente plano (AnexoIV), e da entrega das fichas relativas aos anos subsequentes,
e de eventuais alterações que se revelem necessárias conforme o desenvolvimento do
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Todos os ajustes necessários serão acordados com o

proponente.
Para a calendarização das contrapartidas é assumido um montante máximo anual de
3.000.000€, num total de 9.000.000€ para o triénio 2015-2017, sendo que para os
anos subsequentes foi proposto que a distribuição dos valores seja diluída ao longo de
todo o período de execução da obra, por forma a garantir que as Câmaras Municipais
dos municípios dispõem de liquidez para a concretização de Contrapartidas durante
toda a execução do projeto; neste âmbito, assumiu-se a distribuição de
2.140.362,40€/ano, durante os 6 anos seguintes (2018 – 2023).
3.3

Operacionalização
As ações propostas por cada Câmara Municipal como Contrapartidas, para os anos de
2016 e 2017, avançarão mediante a apresentação das respectivas fichas à Iberdrola
por parte das Câmaras, anualmente, antes do fim do ano anterior à previsão de
execução.
A definição das ações a implementar nos anos subsequentes é realizada pela entidade
responsável pela medida, devendo haver uma articulação prévia entre a Iberdrola e a
Camara Municipal respetiva. As fichas das ações a implementar nos anos
subsequentes são apresentadas à Comissão de Acompanhamento Ambiental do
SET/Grupo de trabalho para o acompanhamento do PA antes do fim do ano anterior à
previsão de execução. Este calendário poderá ser ajustado em função das
necessidades.

4
4.1

AVALIAÇÃO E CONTROLO
Considerações gerais
A estratégia subjacente à implementação de qualquer Plano implica sempre a sua
monitorização e controlo para avaliar a sua correta implementação, bem como os
resultados, por forma a aferir o cabal cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos,
seja qual for a natureza do mesmo.
Assim, no âmbito do presente PA, seguidamente é pré-definido um procedimento de
avaliação, que será devidamente articulado e ajustado ao longo do tempo.
A monitorização da eficácia das medidas de compensação/ minimização da DIA está
garantida pela execução do Programa de monitorização de Socioeconomia.
A avaliação e controlo definida no presente plano aplica-se exclusivamente às medidas
de carácter exclusivo e às ações conjuntas.
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relativas a Contrapartidas, o proponente implementará medidas de
seguimento/ avaliação da sua execução, com base em comprovar que efetivamente se
executa o descrito em cada uma das fichas apresentadas pelas Câmaras Municipais;
monitorização dos prazos definidos paras as diferentes ações (datas de inicio e fim) e
ainda do seu desenvolvimento, tendo em conta indicadores como % de cumprimento,
no que respeita quer às atividades previstas como ao respetivo orçamento.

4.2

Indicadores
A determinação de indicadores de realização (indicadores de gestão ou “rácios de
desempenho”), apoiados em métricas assume uma importância fulcral, pois permite
estruturar o sistema de monitorização, indispensável na fase de acompanhamento do
projeto e do PA. Estes deverão ser, preferencialmente, mensuráveis e a sua
avaliação/quantificação deverá ser explanada.
Os indicadores de execução permitirão avaliar a evolução da implementação no
terreno das ações previstas, independentemente do sucesso que vierem a ter nos
sistemas socioeconómicos e de âmbito cultural.
As bases informativas resultantes deste trabalho deverão ser integradas nos Relatórios
de avaliação do desempenho do PA e permitirão o controlo da execução das ações por
parte do promotor da ação. Em certos casos, os resultados obtidos poderão justificar
uma revisão dos modelos de implementação de ações que se revelem desajustadas,
desnecessárias ou de reduzida eficácia.
De seguida identificam-se alguns indicadores para a monitorização e
acompanhamento da implementação das ações integrantes do Plano de Ação do SET.
Os indicadores apresentados podem ser sujeitos a alterações/ajustamentos sempre
que considerados necessários, refletindo o caráter flexivo do PA.
Quadro 4.1 – Indicadores de execução das ações e do plano

AD D 
 D
D    e

A   aD D
P  de Ação.

êëêõö÷è åê
çíîè øæùåãúèû
A  D ý þÿý
ý aDÿÿý
A  D ý þÿý
ý aDÿÿý

(%)e% de desenvolvimento e

o grau de implementação das
medida sD þa aý ÿ sD aý

A  D  
 aD  

ãäåãæçåèé åê êëêæìíîè
üýþý ÿD D D
ý ýÿý ÿ þ  ÿ t
þ ýÿ
G ý ÿD a DaD þý ÿý aDÿÿý
ý

þ

  aD 

åêïæéãíîèðèñòêóãôè
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ý
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compensatórias, poderão ser ainda definidos indicadores de sucesso que transmitirão,
em comparação com os valores iniciais (de referência), qual a evolução da medida e
quais os resultados decorrentes da sua implementação. No final do horizonte
temporal da implementação, manutenção e avaliação de cada medida, a
monitorização baseada em indicadores de sucesso possibilitará uma avaliação do
efeito de cada medida.
Quadro 4.2 – Indicadores de sucesso das ações e do plano

ãäåãæçåèé åê SUCESSO

åêïæéãíîèðèñòêóãôè
ýý

A 

ÿ
ý
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% D    D 
D

ÿý Dý
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ý ý
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4.3.1

Avaliação
Avaliação da Execução do PA
Pretende-se com a monitorização e avaliação da execução do Plano de Ação gerir as
ações de compensação socioeconómicas e culturais propostas, nomeadamente ao
nível da verificação do cumprimento dos objetivos estipulados (concretização técnicofinanceira e temporal), e propondo medidas coerentes de ajustamento na conceção
do programa em causa ou na sua forma de execução, em função dos resultados. Em
última análise, a avaliação possui como intuito a constatação do desempenho global
da empreitada e de cada ação per si.
Em consonância, a avaliação possui como principal objetivo efetuar o
acompanhamento e a monitorização da concretização das ações de compensação
propostas no Plano de Ação, nomeadamente através da elaboração de relatórios de
execução, que permitirão demonstrar o cumprimento da DIA.

4.3.2

Avaliação on-going
Adicionalmente, importa realizar a avaliação on-going, no sentido de analisar - tendo
por referência a avaliação ex-ante (pré-avaliação: contexto, características e objetivos
da intervenção, precedentemente estabelecidos) - os progressos na execução e no
desenvolvimento das diversas ações em curso, verificando a eficiência na utilização
dos recursos disponíveis e a eficácia face aos objetivos definidos, bem como o
funcionamento do acompanhamento e da execução das medidas, numa ótica de
melhoria contínua. Por esse motivo a avaliação não deve ser efetuada somente no
final da concretização total do projeto, mas periodicamente ao longo da sua duração.
Esta avaliação deverá ser efetivada através da preparação de relatórios semestrais
sobre a execução do PA, a realizar pelo promotor, de modo a garantir capacidade e
oportunidade de intervenção conjugada com autonomia de decisão. Refira-se que a
existir a ferramenta de gestão de projetos, será possível acompanhar a execução do
plano de forma contínua ao longo do tempo.
A realização de relatórios de progresso é fundamental por forma a aferir o grau de
sucesso das medidas implementadas. Todos os relatórios farão um sumário do que foi
desenvolvido, os resultados, níveis atingidos bem como eventuais recomendações de
alterações.
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on-going, a realizar periodicamente, bem como das
medidas de gestão a implementar, caso necessário, deverá ser alvo de comunicação à
Comissão de Acompanhamento e restantes intervenientes.

O

4.3.3

Avaliação da eficácia das ações
A avaliação ex-post de cada ação, a efetuar após a sua conclusão, com o objetivo de
fazer uma apreciação global do desempenho da ação e dos seus efeitos/impactes,
bem como para informar sobre até que ponto se conseguiram atingir os objetivos
enunciados e pré definidos, tendo sempre presente a sua potencial sustentabilidade.
Os resultados finais (avaliação ex-post), deverão igualmente ser comunicados a todos
os intervenientes, propondo-se que, em articulação com as ações previstas ao nível do
Plano de Comunicação, seja devidamente avaliado não só o nível de cumprimento das
ações previstas, mas também o nível da satisfação do público-alvo.
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ANEXO I - ACORDO EM RELAÇÃO AO PLANO
DE AÇÃO DE 10 DE JANEIRO DE 2014

