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1. O Projeto



DAIVÕES
118 MW – 159 GWh

2+1 grupos

ALTO TÂMEGA
160 MW – 139 GWh

2 grupos

GOUVÃES
880 MW – 1.468 GWh

4 grupos reversíveis

Rio Torno

Rio Tâmega

Porto

Lisboa

Legenda

Barragem e albufeira
CENTRAL
EXTERIOR

CENTRAL
SUBTERRÂNEA

Potência total 1.158 MW

Produção         1.766 GWh

Principais Dados
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Prazo de execução das obras: 108 meses (9 anos)

Maior volume de trabalhos entre os anos de 2018 e 2020

Arranque das 
obras:

Dezembro 
2014

Fim das 
obras:

Junho 2023
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Programa das obras



1. O Projeto – CABECEIRAS DE BASTO



Cronograma das obras em 2017
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2. A obra e as 
intervenções em 
Cabeceiras de Basto
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RIBEIRA DE PENA



Obras 2016…
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Obras 2017
1) Obras em

Cavez (AH 
Daivões)

2. A obra e as intervenções em Cabeceiras de Basto

Intervenções : Construção 
de acessos margem 
esquerda e direita, 
acondicionamento da 
escombreira, criação de 
plataformas e montagem 
de instalações auxiliares, 
início da escavação da 
Central, do Circuito 
Hidráulico e da Barragem



Expropriações 2017
1) Expropriações em Cavez (AH Daivões)

2. A obra e as intervenções em Cabeceiras de Basto

Expropriações 
(AH Daivões): 
albufeira de 
Daivões e pista 
de pesca



2. A obra e as intervenções em Cabeceiras de Basto

O desenvolvimento das obras é uma oportunidade para:

• Deslocalização de grandes empresas para a zona
• Contratação de mão de obra local pelas empresas de
construção (e outras)
• Dinamização do comércio e serviços locais, em resposta às
necessidades das empresas e trabalhadores

A Iberdrola assinou um Protocolo de promoção de contratação de
mão de obra local com a Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto.

Dinamização social local



Promoção do “emprego local”
Os interessados deverão contactar o GEI - Gabinete de Emprego e
Inserção de Cabeceiras de Basto, na Câmara Municipal (Eng. Ana
Rocha) ou, ainda, a Dra. Fátima Oliveira , Chefe de Divisão da
DAGA - Divisão de Administração Geral e Atendimento, contactos
253669100 ou foliveira@cabeceirasdebasto.pt para entrega de
currículos e outras informações.

Oferta de serviços por parte das empresas de construção ou outras
As candidaturas serão geridas pela Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto, no GAP (Gabinete de Apoio ao Presidente).

Gabinete de apoio à Presidência (Sr. Luís Filipe Silva) - 961275539 
ou 253669100 ou, ainda, luisfilipe@cabeceirasdebasto.pt

Dinamização social local
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3. Acompanhamento 
Ambiental



Monitorização galerias ripícolas

Monitorização mamíferos

Monitorização ruído

• Já se iniciaram uma série de Programas de Monitorização para a flora e fauna,
águas superficiais e subterrâneas, ruído, qualidade do ar, socioeconomia, em
conjunto com o acompanhamento ambiental e arqueológico das obras.
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3. Acompanhamento Ambiental

Atividades construtivas
� Foram definidas e adoptadas de modo a minimizar e evitar quaisquer

constrangimentos e incómodos junto das populações afetadas.
� Poderão implicar corte de acessos, circulação de veículos e equipamentos

pesados nas vias públicas, presença e movimentação de maquinaria, uso
de explosivos e afetação de serviços.

� Estas atividades serão devidamente sinalizadas e divulgadas nas áreas a
intervencionar (duração e horário).

PARA VOSSA SEGURANÇA ALERTA-SE QUE DEVERÁ SER RESPE ITADA TODA A 
SINALIZAÇÃO EXPOSTA NO PERÍMETRO DAS ZONAS DE OBRA



3. Acompanhamento Ambiental

Sinalização e protecção de condicionantes 
ambientais e patrimoniais
� Todas as condicionantes ambientais (flora protegida, ninhos, abrigos, etc.)

que se situem na proximidade e dentro da área de intervenção do projecto,
sinalizadas através de fita sinalizadora preta e amarela;

� Todas as ocorrências patrimonais que se situem até 100 m da área de
intervenção do projecto, sinalizadas através de fita sinalizadora preta e
amarela;

� As ocorrências patrimoniais situadas a menos de 50 m da área de
intervenção são vedadas com painéis.

RESPEITAR A SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO DAS CONDICION ANTES 
AMBIENTAIS E PATRIMONIAIS

O incumprimento desta medida de minimização é puníve l por lei



3. Acompanhamento Ambiental

Corte ou arranque de sobreiros, azinheiras
e de olivais
� Carece de autorização por parte do Instituto de Conservação da Natureza e

Florestas (ICNF)
� Cabe ao Dono de Obra a responsabilidade de instrução do processo de

pedido de autorização, assim só a Iberdrola é que terá autorização para
proceder ao corte de árvores protegidas.

� Os troncos (propriedade Iberdrola) são armazenados no local da obra,
tendo em vista a sua doação particular ou colectiva (exproprietários, Juntas
de Freguesia, Câmaras Municipais, entre outras entidades interessadas).

NÃO EFECTUAR CORTE OU ARRANQUE DE SOBREIROS, AZINHE IRAS E OLIVAIS

PROIBIDAS QUAISQUER AÇÕES DE RECOLHA DE MADEIRA SEM  AUTORIZAÇÃO 
O incumprimento destas medidas é punível por lei



4. Ações de 
Socioeconomia e 
Património



• Para além das ações constantes do Plano de Ação a Iberdrola
irá desenvolver outras ações de índole socioeconómica, tais
como:

• Cedência de terra vegetal

• Cedência de madeira

• Cedência de escombro (solos e rochas)

As ações a desenvolver
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5. O Plano de Ação



• Acordo de Princípios entre a Iberdrola, 6 Municípios,  APA e a 
CCDR-N (10 janeiro 2014). Cabeceiras de Basto adere a 8  
setembro 2015.

• Concretiza os princípios inerentes aos elementos a incluir no
Plano de Ação previsto na DIA.

• Determina o montante financiero global a alocar pela Iberdrola
para a concretização das medias em 50 M €.

• O plano deve ter as seguintes categorias de ações:
• Compensações: Ações Exclusivas: medidas a implementar face aos impactes

identificados, são da inteira responsabilidade da IBD.
• Compensações.Ações Conjuntas: medidas destinadas a alavancar a execução

das ações de compensação dos territórios afectados, responsabilidade
conjunta (IBD/ Municipios).

• Contrapartidas: alavancar a economia do território alvo, responsabilidade dos
Municípios.

5. O Plano de Ação



5. O Plano de Ação

Contrapartidas…
Ações 2017:

• Reformulação das zonas de abastecimento de água 
das freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas - 1.ª fase

• Beneficiação do sistema de abastecimento de água à 
freguesia de Cavez - 1.ª fase

• Apoio para a Requalificação do Edifício Sede do 
Rancho de Arosa - "Os Camponeses de Arosa“

• Apoio para arrelvamento sintético do Campo de 
Futebol de Cavez

• Saneamento nas Cerdeirinhas e Ribeiro do Arco - 1.ª 
fase

•2016

•168.000€

•2017

•400.000€



Ação 2016: 

• Recuperação e valorização de 
infraestruturas verdes - Praias
Fluviais e Áreas de Lazer

• Intervenção na Praia Fluvial da 
Ranha
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6. O Plano de 
comunicação



A Iberdrola tem em curso um Plano de Comunicação,
dirigido à divulgação das atividades do projeto e ao
desenvolvimento da obra no contexto local e regional.

Em particular, no contexto das expropriações de terrenos e de
todas as restantes interações diretas com proprietários e
habitantes locais, a Iberdrola disponibiliza meios de atendimento
permanente para apoio aos interessados.

O atendimento será feito:
• De segunda a sexta, pelo telefone 220 027 905 ou 259 493 065, das 9h às

13h e das 15h às 18h

• Às segundas-feiras, entre as 10h e as 12h, na Junta de Freguesia do Alvão

e entre as 14h e as 16h no Edifício da Escola em Parada de Monteiros

• Às quintas-feiras, entre as 10h e as 13h, nos escritórios da Iberdrola em

Ribeira de Pena.

• Através dos livros de sugestões/reclamações nas Câmaras Municipais,

Juntas de Freguesia e frentes de obra

6. O Plano de Comunicação

Ao longo da obra, o atendimento será reforçado



Obrigada. 


