
 

1 

 

 
 

Nota à Comunicação Social n.º 65/2021 

08 SET 21 | 20h00 

 

 

BARRAGEM DE MIRANDA DO DOURO 

Ações de manutenção 
 

 

Vão ter início amanhã, dia 9 de setembro, obras de manutenção das comportas de descarga de 

fundo da barragem de Miranda do Douro, que vão implicar o desassoreamento parcial daquela zona 

para se conseguir aceder a estes órgãos de segurança da barragem. Esta operação vai ser realizada 

pela atual concessionária, a empresa Movhera Hidroelétrica do Norte, responsável por assegurar a 

manutenção e segurança das infraestruturas hidráulicas que utiliza. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em articulação com o ICNF e a Câmara Municipal de 

Miranda do Douro, autorizou esta intervenção que prevê que o desassoreamento seja realizado por 

dragagem, através de um sistema de aspiração do fundo, estimando-se a remoção de um volume 

que poderá no máximo atingir cerca de 8.000 m³.  

 

Foram definidos os procedimentos e medidas necessárias para minimizar os efeitos, quer na 

qualidade da água das albufeiras de Miranda e de Picote, imediatamente a jusante, quer nas 

captações de água para abastecimento público e na integridade do Parque Natural do Douro 

Internacional. 

 

Os sedimentos finos serão diluídos e descarregados para jusante e por isso poder-se-á verificar 

uma pequena alteração ao nível da concentração de sólidos suspensos na água das duas albufeiras. 

Os sedimentos compactos e de maiores dimensões que sejam retirados serão colocados na área 

associada à concessão para separação, acondicionamento e posterior deposição nos locais 

apropriados consoante o seu tipo. 

 

Toda a operação terá associado um sistema de monitorização da qualidade da água na albufeira de 

Miranda e na albufeira de Picote (a jusante) em tempo real e convencional, para controlo da 

operação, avaliação de potenciais impactos nas massas de água e também nas captações para 

produção de água para abastecimento público, existentes nas duas albufeiras. 

 

A operação terá o acompanhamento permanente da APA, do ICNF e da Câmara Municipal de 

Miranda do Douro ,que atuarão sempre que se revele necessário. 

 

 

 

### 

 

 

media@apambiente.pt 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 

(+351) 214728200 

apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

mailto:media@apambiente.pt
http://apambiente.pt/

