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Empreitada de reabilitação da galeria ripícola dos
afluentes da albufeira do Carrapatelo, Peso da Régua
Publicado anúncio em Diário da República

Está aberto o concurso para a realização da empreitada de reabilitação da galeria
ripícola dos afluentes da albufeira do Carrapatelo, com influência na zona crítica da
Régua,

intervenção

de

aproximadamente

11km,

por

um

preço

base

de

€688.328.76 e um prazo de execução de 365 dias.
A execução de trabalhos de desobstrução e regularização fluvial, estabilização de
margens e promoção da infiltração, com recurso a técnicas de engenharia
natural/biofísica decorrerá desde a barragem de Bagaúste até à zona urbana da
cidade – Salgueiral, nas duas margens do rio Douro, confinando com o Município de
Peso da Régua e Município de Lamego e seus afluentes rios Corgo, Varosa e ribeira
da Meia-Légua (foz), nos concelhos do Peso da Régua e Lamego.
A intervenção preconizada visa reduzir o risco de cheias e inundações e minimizar os
seus efeitos nas zonas críticas, melhorar a capacidade de vazão das linhas de água,
promover a continuidade longitudinal e transversal do corredor ecológico, valorizar e
beneficiar a galeria ripícola e proporcionar espaços abertos à fruição das populações
e visitantes, fomentando zonas de interesse pedagógico. Procurando favorecer a
valorização paisagística e a biodiversidade do meio hídrico, será possível ainda
recuperar a galeria ribeirinha e consequente funcionalidade dos seus sistemas
naturais, promovendo a conetividade com as áreas envolventes, designadamente
pela mitigação dos impactos associados aos riscos de cheia, através da formalização
de espaços de inundação preferencial.
O anúncio deste procedimento foi publicado em Diário da República, 2ª Série com o
nº 8508/2020, a 31 de julho.
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