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NOTA DE IMPRENSA 
 

 

Na sequência da visita técnica realizada esta segunda-feira, 7 de Janeiro de 2008, pelos serviços 

técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), ao local 

objecto de intervenção na margem direita da foz do Tua por parte da EDP – Gestão de Produção 

Energética, e das subsequentes acções de elaboração e análise do respectivo relatório, a CCDR-N 

considera oportuno, atendendo às diversas notícias publicadas recentemente na imprensa relacionadas 

com assunto, informar e esclarecer o seguinte: 

 

1. Proveniente da EDP, deu entrada na CCDR-N, em Janeiro de 2007, uma solicitação para a realização 

de trabalhos de prospecção geológica (sublinhe-se: prospecção geológica), destinados a servir de base 

aos estudos técnicos de Engenharia (fase de estudo prévio) relativos a um futuro Empreendimento 

Hidroeléctrico da Foz do Tua e relativamente ao qual o grupo EDP recebeu, em 6 de Dezembro de 

2005, resposta favorável da Direcção-Geral de Geologia e Energia quanto ao pedido de informação 

prévia anteriormente formulado sobre a possibilidade da respectiva ligação à Rede do Sistema Eléctrico 

Público.  

Tais prospecções envolviam a realização das obras que em seguida se identificam, bem como os 

trabalhos complementares necessários à sua execução:  

- Abertura de trincheiras ao longo das encostas das margens do Rio Tua; 

- Execução, em ambas as margens, de sondagens mecânicas; 

- Abertura, a partir da plataforma das trincheiras, de um máximo de galerias de reconhecimento 

geológico de pequena secção (1,20 m x 1,80 m) transversais ao eixo do rio. 

A localização das obras e trabalhos referidos foi estudada no sentido de se tirar o máximo partido da 

necessidade de abertura das trincheiras, denotando ainda preocupação em minimizar os impactes no 

terreno, como decorre do projecto apresentado. 



 

2. O pedido feito pela EDP foi objecto de análise articulada nas perspectivas da sua compatibilidade 

com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis, bem como da utilização dos recursos hídricos que 

pressupunha. 

Naquela primeira perspectiva mencionada foi detectado que as obras pretendidas envolviam a 

utilização de área classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) e que as mesmas são tidas pelo 

regime jurídico desta Reserva, como «acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico». 

Nesta conformidade foram as mesmas obras autorizadas, através de ofício de 16 de Fevereiro de 2007, 

submetidas à observância de um conjunto de condições. 

Quanto à utilização dos recursos hídricos, veio a ser titulada por dois diversos títulos (um de 12 de 

Junho de 2007 e o outro de 2 de Outubro seguinte), uma vez que as condições se revelavam 

diferentes para um e outro dos Municípios envolvidos (Alijó e Carrazeda de Ansiães), em face das 

exigências postas pelos respectivos PDM – mais concretamente, as obras a realizar no concelho de 

Alijó careciam do seu reconhecimento como de interesse público por parte da Assembleia Municipal, 

o que só veio a acontecer em 20 de Setembro de 2007. 

Saliente-se que as condições gerais e específicas constantes das licenças emitidas impõem, entre outras, 

as seguintes obrigações ao seu titular: 

– A obra deverá ser exclusivamente utilizada para o fim licenciado, fim que não poderá ser alterado sem prévia 

autorização das entidades competentes; 

– Esta licença é concedida a título precário, sem prejuízo de direitos de terceiros e com a condição expressa de que 

poderá ser anulada ou alteradas as suas cláusulas sempre que razões de interesse público assim o exijam, sem que o 

titular tenha direito a qualquer indemnização; 

– (…) O objecto da licença fica sujeito ao policiamento e fiscalização de todas as autoridades com jurisdição no local, 

obrigando-se o titular a facultar o livre acesso aos agentes dessas autoridades de modo a que possam exercer as suas 

funções com eficiência; 

– O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras exigíveis 

por outras entidades; 



 

– (…) O titular desta licença obriga-se a manter a área envolvente à intervenção, terreno do domínio hídrico público 

limpa de todos os elementos perturbadores do meio ambiente, quer durante o período de intervenção, quer no seu final e 

os produtos sobrantes deverão ser transportados a vazadouro, para local adequado e utilizando os meios apropriados de 

transporte; 

– Todos os materiais resultantes dos trabalhos a efectuar designadamente a vegetação herbácea (na galeria ripícola 

serão cortadas as árvores estritamente necessárias para a execução dos trabalhos propostos), deverão ser removidos do 

leito do rio e serão depositados em local adequado e fora do limite da faixa marginal de servidão; 

– A empresa requerente deverá ser responsável pela reposição de todos os muros de suporte de terras, canais de rega 

ou de drenagem e, de um modo geral, de todas as utilizações que venham a ser interceptadas;  

– No final da execução dos trabalhos o titular da licença obriga-se a restituir o local livre de quaisquer elementos 

perturbadores do habitat natural removendo a passagem hidráulica construída no leito do rio, repondo desta forma a 

situação original. 

 

3. Aquando da análise do pedido, foi desde logo detectado que algumas das obras se encontravam já 

em curso, sem que a EDP dispusesse ainda das licenças para tanto necessárias, facto que configura um 

ilícito punível por contra-ordenação, o que motivou a instauração do respectivo processo (em curso). 

Sucede, porém, que este ilícito não constitui impeditivo da obtenção do licenciamento das obras, 

desde que se observem as condições substanciais exigidas por lei para o efeito e fique o titular das 

licenças sujeito ao cumprimento das obrigações mencionadas nas mesmas, o que aconteceu no caso 

em concreto. 

 

4. Das vistorias que têm vindo a ser reiteradamente feitas ao local onde decorrem os trabalhos de 

prospecção geológica, constata-se que se desenvolvem em observância com o projecto que esteve na 

base das autorizações emitidas. 

A este propósito, cumpre dar nota de que os caminhos de acesso a que se refere a imprensa mais não 

são do que obras inerentes à realização dos trabalhos de prospecção e pesquisa – previstas no próprio 

projecto – e que, por isso, se revestem de um carácter meramente transitório. Neste sentido, a sua 



 

existência só se justifica enquanto forem necessárias para os trabalhos de prospecção e 

sondagem, devendo ser repostos os terrenos na sua situação originária quando assim 

deixe de acontecer. Esta reposição é, aliás, uma das condições expressamente impostas 

nas autorizações emitidas.  

Admitindo que alguns destes “acessos”, ou trechos deles, não se revelam já necessários 

nos termos indicados, foi nesta data intimada a EDP a apresentar um cronograma dos 

trabalhos de reposição dos terrenos actualmente afectados pelas referidas obras. 

 

5. Como decorre do Aviso n.º 26165/2007, publicado em Diário da República, 2.ª série, de 28 de 

Dezembro de 2007, não está adquirido que venha a ser atribuído à EDP o direito à utilização dos 

recursos hídricos para a produção de energia hidroeléctrica através da construção de uma infra-

estrutura hidráulica localizada próximo da foz do rio Tua – embora seja a EDP a única entidade que, 

até ao momento, formulou pedido nesse sentido. 

Nestes termos e atendendo a que os trabalhos de prospecção geológica se encontram 

relacionados com a referida infra-estrutura, a EDP foi ainda notificada para suspender 

esses mesmos trabalhos enquanto não se encontrar escolhida a concessionária da 

utilização dos recursos hídricos em apreço. 

 

 

 

Porto e CCDR-N, 10 de Janeiro de 2008 

 


