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Nota à Comunicação Social
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT)
Decorrente do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, foi emitida, a 11 de maio de 2009, uma Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada à construção do projeto à cota NPA 170 e à
implementação de um conjunto de condicionantes e medidas ambientais, assim como à entrega de
elementos.
Posteriormente, foram entregues e analisados, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) e respetivos aditamentos, nas três fases previstas: antes do licenciamento do
projeto, antes do início da obra e um ano após o licenciamento.
Foi ainda estabelecida a Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) prevista na DIA, a qual tem
vindo a assegurar o acompanhamento ambiental da fase de construção deste projeto.
Em resposta às questões colocadas relativamente ao início do primeiro enchimento da albufeira,
importa clarificar que esta Agência, sem prejuízo da visita de inspeção prévia realizada no dia 31 de
maio de 2016, no quadro da regulamentação de segurança de barragens, informou a EDP – Gestão e
Produção de Energia que iria proceder a uma avaliação de vários aspetos considerados pertinentes
nesta fase, de forma a decidir se estavam reunidas as condições para dar início ao primeiro enchimento
da albufeira, quer no quadro do procedimento de avaliação de impacte ambiental quer em termos
contratuais.
Dado que esta avaliação ainda se encontra em curso a APA esclarece que não autorizou o início do
primeiro enchimento e já notificou a EDP – Gestão e Produção de Energia no sentido de tomar as
diligências necessárias.
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