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A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) relativo à ”Linha Armamar – Lagoaça, a 400 kV e desvio das Linhas 
associadas”, em fase de Projecto Executivo. 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto da linha 

de muito alta tensão em causa, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à ARQPAIS, 

Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, a elaboração do respectivo Estudo de 

Impacte Ambiental, no âmbito da qual se inclui o presente volume do Resumo Não Técnico. 

O EIA foi efectuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua 

execução e no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 

n.º69/2000, de 3 de Maio com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e a 

Portaria n.º 330/01, de 2 de Abril.  
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especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam 
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1  -   INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico que acompanha o Estudo de Impacte 
Ambiental da “Linha Armamar – Lagoaça a 400 kV e desvio das linhas associadas”, em fase de 
Projecto de Execução, com uma extensão de cerca de 87 kms, a implantar entre as futuras 
subestações (SE) de Armamar (no concelho de Armamar) e Lagoaça (concelho de Freixo de Espada 
à Cinta), ambas já com processo de Avaliação de Impacte Ambiental e licenciamento concluído e em 
inicio de construção pela REN.  

Esta Linha deverá ser construída no âmbito de um conjunto de modificações da Rede Nacional de 
Transporte (RNT), previstas na zona do Douro Internacional e Alto Douro. 

O proponente do projecto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante também 
designada como REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de electricidade. 
A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto de 
Execução da Linha em estudo, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à ARQPAIS, 
Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., a elaboração do respectivo Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA).  

O EIA apresentado acompanha o Projecto de Execução da Linha Armamar – Lagoaça a 400 kV e 
desvio das linhas associadas, da autoria da EIP – Electricidade Industrial Portuguesa, adjudicado a 
esta empresa no âmbito de concurso lançado pela REN, S.A. 

O EIA referente ao Projecto de Execução, tem por objectivo a análise ambiental da implantação da 
Linha, tendo sido efectuado com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de 
Impacte Ambiental e aplicável ao projecto em análise, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
Abril. 

O objectivo deste estudo é analisar as implicações ambientais de todo o projecto em geral, indicando 
as principais medidas de minimização dos impactes gerados passíveis de implementação nas fases 
de Construção, de Exploração e de Desactivação. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo Não Técnico, um Relatório 
Síntese, um volume de Anexos Técnicos, um de Peças Desenhadas, um Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais – Selecção do Corredor, e por dois volumes correspondentes ao 
Plano Geral de Acompanhamento Ambiental e ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Factores Físicos 
(Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos), Qualidade do Ambiente (Qualidade da 
Água, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro), Ecologia (Flora e Fauna), Património Cultural, Paisagem, 
Usos do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo e Componente Social. 

O EIA foi elaborado entre Outubro de 2007 e Outubro de 2008.  
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2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. pretende licenciar e construir uma nova Linha Eléctrica a 400 
kV, ligando a futura Subestação de Armamar, à nova Subestação de Lagoaça, a localizar no concelho 
de Freixo de Espada à Cinta. 

A futura linha a 400 kV Armamar – Lagoaça fará parte do novo eixo da Rede Nacional de Transporte 
(RNT) nesse nível de tensão a estabelecer ao longo do rio Douro, permitindo assegurar o transporte 
de energia produzida nas centrais hidroeléctricas situadas na bacia deste rio, e também da que é 
trocada com a rede espanhola, nas interligações existentes na zona do Douro Internacional. 

O aumento a curto prazo da potência hidroeléctrica instalada na zona do Douro Internacional, com o 
reforço das actuais centrais de Picote e Bemposta e com a construção da nova central do Sabor, virá 
contribuir ainda mais para a necessidade de incremento da capacidade de transporte entre a zona 
fortemente produtora do Douro Internacional e o litoral, objectivo que a linha Armamar – Lagoaça 
permite proporcionar. 

Em complemento a outras acções de reforço e de reconfiguração topológica da rede eléctrica da 
região, esta linha constituirá igualmente uma componente de relevo para o escoamento de nova 
Produção em Regime Especial (PRE) resultante dos potenciais eólicos localizados na região de Trás-
os-Montes, tendo em consideração as metas nacionais legalmente definidas para este tipo de 
energia, já acima dos 5000 MW. 

Paralelamente, de modo a assegurar as condições necessárias e adequadas ao bom funcionamento 
do Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL) do ponto de vista das capacidades de troca de energia 
entre as redes portuguesa e espanhola, mostra-se importante conseguir valores de capacidade 
superiores aos actuais, constituindo o eixo eléctrico do Douro, onde a linha em assunto se insere, 
uma estrutura importante e crucial deste ponto de vista. 

A nova linha a 400 kV Armamar – Lagoaça apresenta assim um carácter multi-objectivo no reforço da 
RNT, ao contribuir de forma positiva e simultânea para os objectivos do MIBEL e do progressivo e 
significativo crescimento da produção a partir de energias renováveis. 

 

3  -  ANTECEDENTES  

Como já se referiu a Linha Armamar – Lagoaça, a 400 kV, ligará as futuras Subestações de Armamar 
e Lagoaça pretendendo-se que aproveite troços da actual Linha Pocinho – Valdigem 2 e o traçado da 
actual Linha Bemposta – Pocinho, a 220 kV, para o concretizar. 

A construção desta linha insere-se num conjunto de transformações previstas na Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de electricidade, previstas na zona do Douro Internacional e Alto Douro, prevendo-
se numa primeira fase a construção das supracitadas subestações – Armamar e Lagoaça – e o 
desvio das linhas existentes na sua proximidade, para estas subestações. 
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No âmbito das modificações na RNT estudadas noutros projectos, foram realizados estudos 
ambientais, nomeadamente das futuras Subestações de Armamar e Lagoaça, bem como dos novos 
troços de linha a construir de modo a articular as linhas existentes na vizinhança das novas 
Subestações com estes equipamentos, destacando-se, pela sua futura integração na Linha Armamar 
– Lagoaça a 400 kV, os seguintes projectos/ estudos: 

 Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) da Linha Armamar – Valdigem 1 / Armamar – 
Pocinho 2 (AMM.VG1/AMM.PN2), a 220 kV, resultante da abertura da actual Linha Pocinho – 
Valdigem 2, a 220 kV para a futura Subestação de Armamar. Este troço de Linha dupla com 
uma extensão de aproximadamente 3 kms, embora licenciado para 220 kV, será desde logo 
construído para 400 kV, sendo a Linha AMM.PN2 integrada na Linha Armamar – Lagoaça, 
actualmente em estudo. 

 EIA, em fase de Estudo Prévio, da Subestação do “Douro Internacional” (actualmente 
designada SE de Lagoaça) e Linhas RNT Associadas, sujeito a processo de AIA em 2007, com 
DIA favorável condicionada emitida em Janeiro de 2008. Nesta sequência foi desenvolvido o 
projecto de execução, dando cumprimento à DIA, acompanhado pelo respectivo RECAPE dos 
desvios das linhas a 220 kV para a SE de Lagoaça, com Parecer Favorável de Agosto de 2008. 
Este incluiu o desvio das Linhas Picote – Pocinho e Pocinho - Aldeadávila, a 220 kV, para a SE 
dando provisoriamente origem às Linhas Lagoaça – Pocinho 1 e 2, cujo pequeno troço inferior 
a 1 km, ficará licenciado para 220 kV mas já construído para 400 kV, o qual será integrado na 
Linha Armamar – Lagoaça, actualmente em estudo. 

No decurso da 1ª Fase do EIA – Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais – Selecção do 
Corredor, verificou-se que a actual Linha Pocinho – Valdigem 2, bem como o corredor da linha 
Bemposta – Pocinho, a 220 kV, ao longo dos quais a Linha Armamar – Lagoaça se devia 
desenvolver, sobrepassava espaços urbanos e/ou habitações. Nesta sequência foi analisado o 
cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, e calculados os campos electromagnéticos, e embora 
não se tenha verificado o seu incumprimento, optou-se por questões de ocupação actual do solo, 
ordenamento do território e paisagísticas, proceder ao estudo de desvios pontuais à Linha na zona 
das povoações de Pereiro, Várzea de Trevões, Santo Amaro e Torre de Moncorvo. 

Assim, foi analisada no âmbito desta 1ª Fase do EIA uma área alargada (2-5 kms) onde se inseria o 
designado Corredor Base, centrado nas linhas existente, Pocinho - Valdigem 2 e Bemposta – 
Pocinho, a aproveitar para a construção da linha em estudo, bem como 6 alternativas (de A a F) 
delineadas com o objectivo central de evitar a sobrepassagem de perímetros urbanos e/ou de 
habitações (A, B, C e F), como já se referiu, ou de contornar a SE do Pocinho (D e E).  

A necessidade de atravessar a Área Classificada do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV) - Paisagem 
Cultural Património Mundial da Humanidade – UNESCO, intersectada na travessia do Douro junto à 
Subestação do Pocinho, justificou o pedido de parecer ao IGESPAR Sede e Delegação Regional de 
Cultura do Norte, dado que ambas as alternativas estudadas (D e E) apresentavam interferência com 
esta área classificada. 
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De facto, apesar de ter sido equacionada a possibilidade de estudar uma alternativa que evitasse a 
transposição do PIOTADV, contornando esta área classificada por nascente da SE do Pocinho, esta 
não se considerou vantajosa porquanto: 

 do ponto de vista da ocupação actual do solo, ordenamento e paisagem implicaria um muito 
maior impacte dada a proximidade ao aglomerado do Pocinho e respectiva central, a áreas 
afectas a equipamentos, destacando-se a área alvo de Requalificação e Valorização Ambiental 
da Zona do Cais Fluvial do Pocinho onde está prevista a criação de corredor e infra-estruturas 
para a prática de remo de alta competição, zona para campeonato nacional de pesca e uma 
zona de lazer, de acordo com informação da CM de Vila Nova de Foz Côa; 

 do ponto de vista do património verificava-se uma maior proximidade a locais onde foi 
identificada arte rupestre, ocorrências inseridas no Parque Arqueológico do Vale do Côa; 

 do ponto de vista ecológico seria introduzida uma nova infra-estrutura linear de transporte de 
energia na proximidade de uma fraga no rio Douro identificada como muito importante para a 
nidificação de aves rupícolas; 

 do ponto de vista técnico implicava uma maior extensão da Linha e a transposição do rio Douro 
numa área mais acidentada, a que acresciam cruzamentos com outras linhas (existentes), 
verificando-se a necessidade de recorrer a apoios de grande altura para sobrepassar as 
mesmas, o que se traduziria num grande impacte visual na paisagem. 

Nesta sequência, a Delegação Regional de Cultura do Norte demonstrou informalmente a sua 
preferência pela Alternativa D, que se desenvolve a maior proximidade da SE do Pocinho, alertando 
contudo para os impactes expectáveis relativamente a ambas as alternativas, mas mais significativos 
no caso da Alternativa E. Mais recentemente o IGESPAR (sede) emitiu um parecer propondo a 
adopção da Alternativa D para a construção do novo troço de linha junto à SE do Pocinho. Assim, 
após uma análise comparativa, as conclusões do estudo indicaram como corredor ambientalmente 
mais favorável o correspondente ao Corredor Base associado às Alternativas A, B, C, D e F, as quais 
promoviam um maior afastamento aos aglomerados urbanos/ habitações, sem determinarem outros 
impactes de relevo, evitando-se com a adopção da Alternativa D a ocupação de um novo corredor na 
área do PIOTADV, actualmente liberto de infra-estruturas. 

Refira-se, ainda que no âmbito dos contactos efectuados com o Instituto de Conservação da 
Natureza e Biodiversidade (ICNB), e muito em particular com o Parque Natural do Douro Internacional 
(PNDI), foi acordado entre o proponente e estas entidades que no interior do Parque (entre os apoios 
202 e 219), seria implantada uma linha dupla em esteira vertical (a opção horizontal não é 
tecnicamente viável no nível de tensão de 400 kV), que integraria a Linha em projecto – Armamar – 
Lagoaça, a 400 kV -, bem como a Linha Pocinho – Aldeadávila actualmente em funcionamento, 
reduzindo deste modo o número de apoios dentro do PNDI. 

Finalmente, refere-se que o paralelismo de algumas linhas existentes à Linha em análise, 
nomeadamente da Linha Pocinho – Valdigem 1 na zona de Santo Amaro, bem como das linhas 
Picote - Pocinho e Pocinho - Aldeadávila, na zona de Torre de Moncorvo, determinou igualmente o 
estudo do seu desvio, dado que só assim se efectivaria a mais valia para o ordenamento do território 
destas zonas conseguida com o desvio da Linha em estudo Armamar - Lagoaça. 
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4  -  ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1  -  ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

A Linha em estudo, com uma extensão de aproximadamente 87 kms, localiza-se na Região Norte e 
insere-se na NUTS II – Norte, abrangendo os concelhos de Armamar, Tabuaço, São João da 
Pesqueira, Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta pertencentes à 
NUTS III – Douro, e o concelho de Mogadouro integrado na NUTS III – Alto Trás-os-Montes. Refira-se 
que a quase totalidade dos concelhos pertencem ao distrito de Bragança, com excepção de 
Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira mais a poente já integrados no distrito de Viseu. A linha em 
estudo desenvolve-se assim, nos seguintes concelhos e respectivas freguesias como se pode 
observar na Figura 1 e no Quadro 1. Na Figura 2 apresenta-se a implantação do projecto, na escala 
1:25.000. 

Quadro 1 - Nº de apoios da Linha Armamar – Lagoaça, por concelho atravessado 

Concelho Freguesia Nº de apoios por 
concelho 

Armamar Aricera, Coura, Santo Adrião AP001 a AP009 (10 apoios)* 
Tabuaço Santa Leocádia, Pinheiros, Tabuaço, Távora, Pereiro AP010 a AP034 (25 apoios) 

S. João da Pesqueira Espinhosa, Várzea de Trevões, Trevões, Valongo dos Azeites, 
Vilarouco, Pereiros 

AP035 a AP069 (35 apoios) 

Vila Nova de Foz Côa Custóias, Horta, Numão, Sebadelhe, Freixe de Numão, Santo 
Amaro, Vila Nova de Foz Côa 

AP070 a AP117 (48 apoios) 

Torre de Moncorvo Açoreira, Torre de Moncorvo, Larinho, Felgar, Souto da Velha, 
Carviçais 

AP118 a Ap195 (78 apoios) 

Mogadouro Castelo Branco AP196 a AP199 (4 apoios) 
Freixo de Espada à Cinta Fornos, Lagoaça AP200 a AP219 (20 apoios) 

* Considerando a existência do Apoio 6a. 

Como já se referiu o presente projecto inclui não só a implantação da Linha Armamar – Lagoaça a 
400 kV entre as futuras Subestações de Armamar e de Lagoaça, com um total de 220 apoios, mas 
também os seguintes desvios: 

 Da Linha Pocinho – Valdigem 1 a 220kV (Entre o Apoio P12 e P19, que corresponde 
aproximadamente aos apoios 101 a 107 da Linha Armamar - Lagoaça) que se desenvolve no 
concelho de Vila Nova de Foz Côa, na freguesia Sto. Amaro, com cerca de 2,5 kms; 

 Da Linha Picote – Pocinho a 220 kV (Entre o painel da SE do Pocinho e o apoio P191 e entre 
os Apoios P160 e P178, correspondendo este último aproximadamente, aos apoios 131 a 150 
da Linha Armamar - Lagoaça) que se desenvolve no concelho de Torre de Moncorvo, nas 
freguesias de Açoreira, Torre de Moncorvo e Larinho com cerca de 8 kms; 

 E da Linha Pocinho - Aldeadávila a 220 kV (Entre o Apoio P11 e P30, que corresponde 
aproximadamente aos apoios 131 a 150 da Linha Armamar - Lagoaça e partilhando com a 
futura Linha Armamar – Lagoaça postes de Linha dupla, entre os apoios 74 e 89, que corresponde 
aproximadamente aos apoios 199 e 214) que se desenvolve no concelho de Torre de Moncorvo, 
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nas freguesias de Torre de Moncorvo, Larinho, Fornos e Lagoaça, totalizando uma extensão 
aproximada de desvio de 14 kms. 

Refira-se que na zona da SE do Pocinho, o facto de o projecto em estudo libertar o painel da actual 
Linha Bemposta – Pocinho, permitirá efectuar a ripagem da Linha Picote – Pocinho do Painel 210 
para o Painel 211, ficando o primeiro liberto para o “Baixo Sabor”. Dado que esta alteração não 
implicará a implantação de novos apoios, não se prevêem implicações ambientais. 

O facto de se aproveitarem troços da Linha Pocinho - Valdigem 2 e parte do corredor da Linha 
Bemposta – Pocinho, a que acresce a realização dos desvios das linhas a 220 kV já referidas, 
determinará por um lado o aproveitamento de alguns apoios, e por outro a desmontagem de outros. 
Assim, no âmbito do presente projecto está igualmente compreendida a desmontagem de parte da 
Linha Bemposta – Pocinho, de alguns apoios da Linha Pocinho - Valdigem 2, bem como dos troços a 
desviar das linhas a 220 kV atrás referidas correspondentes aos desvios que vão ser agora 
construídos. 

No Quadro 2 apresenta-se uma síntese do número de apoios a implantar, a manter e a desmontar no 
âmbito do projecto em estudo. 

Quadro 2 - Síntese do número de apoios a implantar, a manter e a desmontar no âmbito do projecto em estudo. 

Linhas (troços) a construir Novos apoios Apoios a manter Apoios a 
desmontar 

Total de apoios 

Linha Armamar - Lagoaça 168 52 162 220 
Linha Pocinho – Valdigem 1  8 - 6 8 
Linha Picote – Pocinho 20 - 19 20 
Linha Pocinho - Aldeadávila  33 - 27 33 
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Figura 1 - Localização do projecto – concelhos e freguesias. 
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4.2  -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LINHA 

Uma linha aérea de transporte de energia em muito alta 
tensão é constituída pelos seguintes elementos 
fundamentais: apoios e respectivos conjuntos sinaléticos, 
cabos condutores e de guarda e respectivos acessórios, 
amortecedores de vibração, cadeias de isoladores e 
circuito de terra. 

Os apoios são constituídos por estruturas metálicas 
treliçadas, em aço, com uma altura variável, consoante a 
topografia e os obstáculos a vencer (Figura 3).  

Os apoios utilizados encontram-se licenciados para a 
utilização de condutores ZAMBEZE e cabos de guarda 
DORKING e OPGW para uma tensão de 400 kV, e 
condutores ZEBRA, e cabos de guarda um GUINEA e 
OPGW para uma tensão de 220 kV. 

Os cabos condutores são os cabos que transportam 
energia e são constituídos por fios de alumínio e de aço. 

Os cabos de guarda têm importantes funções de 
protecção, ao permitirem transportar a maior parte da 
corrente em caso de contacto acidental, reduzindo a 
corrente escoada para o solo via apoio, e de blindagem 
dos condutores às descargas atmosféricas.  

Figura 3 - Silhueta de um tipo de apoio utilizado 

Um dos dois cabos de guarda possui no seu interior fibras ópticas destinadas a funções de 
telemedida e telecontrolo bem como de telecomunicações em geral. Os dois cabos de guarda que 
equipam a linha são sustentados pelos braços superiores das estruturas dos apoios, dispondo-se em 
esteira horizontal e simetricamente em relação ao eixo da linha, exceptuando-se o troço final a partir 
do apoio 202, integrado no Parque Natural do Douro Internacional em que será construída uma linha 
dupla em esteira vertical que integrará a Linha em projecto – Armamar – Lagoaça, a 400 kV -, e a 
actual Linha Pocinho – Aldeadávila em funcionamento. 

A ligação dos cabos condutores aos apoios é assegurada por cadeias de isoladores em vidro 
temperado. 

Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de forma a 
obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

Os apoios têm quatro pontos de fixação ao solo sendo as respectivas fundações constituídas por betão. 

Em cada apoio existe a seguinte sinalização, claramente visível do solo: chapa com o texto 
“PERIGO DE MORTE” e o n.º de ordem do apoio na linha e chapa de identificação com o nome 
(sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento responsável. Adicionalmente, nos apoios a 
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instalar na proximidade de vias rodoviárias e ferroviárias, e zonas urbanas, serão ainda montados 
painéis de alumínio, contendo o logótipo da REN, S.A. 

Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de Aviação 
Civil, a balizagem aérea será feita através de esferas, alternadamente de cor branca e laranja 
internacional, com diâmetro de 600 mm, espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em ziguezague nos 
dois cabos de guarda sensivelmente segundo a horizontal. 

Considera-se necessário efectuar a balizagem dos vãos seguintes:  

Vão a Sinalizar Comprimento do Vão (m) Observações 
Linha Pocinho - Valdigem 1 a 220kV (linha associada a desviar) 

13 – 14 602.89 - 
14 – 15 708.67 - 

Linha Pocinho - Aldeadávila a 220kV (linha associada a desviar) 
15 – 16 316.01 Ponto de Água 
16 – 17 528.95 - 
17 – 18 490.11 Ponto de Água 
18 – 19 552.63 - 
20 – 21 170.04 Ponto de Água 
21 – 22 747.78 - 
22 – 23 545.87 - 
23 – 24 525.53 - 
24 – 25 439.21 Ponto de Água 
27 – 28 577.32 - 

75 – 76/201 524.17 - 
Linha Picote - Pocinho a 220kV (linha associada a desviar) 

167 – 168 560.65 - 
168 – 169 581.34 - 
169 – 170 783.54 - 
170 – 171 380.59 Ponto de Água 
171 – 172 250.93 Ponto de Água 
172 – 173 144.62 Ponto de Água 
173 – 174 437.69 Ponto de Água 
174 – 175 377.08 Ponto de Água 
175 – 176 437.30 Ponto de Água 
176 – 177 385.18 Ponto de Água 
191 – 192  434.18 IP2 

Linha Armamar – Lagoaça a 400kV  
15 – 16 593.45 - 
27 – 28 544.03 - 
28 – 29 643.56 - 
29 – 30 602.65 - 
30 – 31 690.99 - 
33 – 34 717.90 - 
34 – 35 536.84 - 
41 – 42 736.30 - 
42 – 43 362.01 Ponto de Água 
44 – 45 611.59 - 
45 – 46 525.84 - 
46 – 47 671.55 - 
47 – 48 531.06 - 
53 – 54 730.54 - 
56 – 57 837.54 - 
57 – 58 619.20 - 
65 – 66 805.94 - 
68 – 69 586.62 - 
70 – 71 525.28 - 
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Vão a Sinalizar Comprimento do Vão (m) Observações 
71 – 72 548.47 - 
79 – 80 528.71 - 
88 – 89 671.84 - 
90 – 91 555.18 - 
93 – 94 620.37 - 
94 – 95 677.91 - 

104 – 105 673.55 - 
107 – 108 568.52 - 
117 – 118 534.09 - 
126 – 127 636.38 - 
132 – 133 557.70 - 
134 – 135 816.94 - 
135 – 136 349.90 Ponto de Água 
136 – 137 264.27 Ponto de Água 
137 – 138 368.76 Ponto de Água 
139 – 140 132.10 Ponto de Água 
140 – 141 783.90 - 
141 – 142 496.18 Ponto de Água 
142 – 143 194.59 Ponto de Água 
143 – 144 412.20 Ponto de Água 
152 – 153 393.47 Ponto de Água 
153 – 154 397.55 Ponto de Água 
154 – 155 341.15 Ponto de Água 
159 – 160 471.64 Ponto de Água 
160 – 161 476.85 Ponto de Água 
161 – 162 432.33 Ponto de Água 
167 – 168 340.56 Ponto de Água 
168 – 169 462.34 Ponto de Água 
169 – 170 527.72 - 
170 – 171 225.73 Ponto de Água 
171 – 172 286.65 Ponto de Água 
172 – 173 406.57 Ponto de Água 
197 – 198 989.92 - 

 

Da análise efectuada, não será necessário efectuar a balizagem nocturna, de acordo com a Circular 
10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil. 

O presente EIA considera ainda necessária a instalação de espanta-pássaros, nos cabos de guarda, 
entre os apoios os apoios 1 e 5, 103 e 130, 149 e 186 e entre o apoio 202 e o final da linha (219), 
dado que a linha atravessa nesta área zonas muito sensíveis em termos da avifauna, vãos onde 
serão colocados estes dispositivos de 10 em 10 m em cada cabo de guarda, mas dispostos 
alternadamente para que em perfil o espaçamento aproximado seja de 5 m. Acresce que deverão ser 
igualmente colocados estes dispositivos nos vãos entre os apoios 12 e 17 da linha Pocinho - 
Valdigem 1; entre os apoios 160 e 162 da linha Picote - Pocinho; e entre os apoios 28 e 30 da linha 
Pocinho – Aldeadávila. 

Trata-se de dispositivos de forma helicoidal em plástico, de cor laranja e branco, que se ajustam ao 
cabo de guarda por enrolamento. Este anel combinado com a cor do dispositivo aumenta 
significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um aspecto volumoso, não 
introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao vento. Os dispositivos são 
colocados com um espaçamento adequado, alternadamente num e noutro cabo de guarda. 
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4.3  -  FASEAMENTO E PROGRAMAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS 

A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes necessários 
ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 

 O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto, que ocorre após a 
emissão da Declaração de Impacte Ambiental, podendo ocorrer ainda no final de 2009;  

 A entrada em funcionamento da linha prevista entre Junho e Novembro de 2010. 

4.4  -  ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA E DESVIO DAS LINHAS ASSOCIADAS 

A construção da nova linha envolve as seguintes actividades: 

 Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material: Geralmente são propostos para estaleiro 
locais que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, electricidade e 
telefones. A REN, SA. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou 
que não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. Os estaleiros devem localizar-se 
preferencialmente em armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de 
antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. 

Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por armazéns existentes, devem ser 
localizados obedecendo aos seguintes requisitos: locais afastados pelo menos 50 m relativamente 
a linhas de água; que não constituam leitos de cheia; não classificados como Reserva Agrícola 
Nacional; não classificados como de uso agrícola, de acordo com o ordenamento definido nos 
Planos Directores Municipais; não classificados como Reserva Ecológica Nacional; não definidos 
como áreas de protecção do património cultural; não definidos como sítios importantes para a 
conservação da natureza (Rede Natura 2000, Zonas de Protecção Especial e Áreas da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas, e áreas importantes do ponto de vista das aves – IBA (Importance 
Bird Area)); com declive reduzido; próximos de vias de comunicação; situados a distância superior a 
500 m de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento definido nos Planos 
Directores Municipais); que não constituam montados de sobro ou azinho; que evitem a destruição 
de vegetação arbórea com interesse botânico ou paisagístico e que não tenham grande 
acessibilidade visual e, ou, com grande número de observadores potenciais. 

 Desmatação – De acordo com as disposições da REN, S.A. para este projecto, a linha está 
projectada de forma a garantir uma distância livre mínima de 5 e 8 metros entre os condutores 
e as espécies protegidas, respectivamente para as Linhas a 220 e a 400 kV. 

No atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, constituídas por pinhal ou eucaliptal, 
prevê-se o abate dos que à data da construção da linha apresentem distâncias aos condutores 
inferiores a 8 m. Deverão de igual modo ser consideradas as áreas afectadas durante a fase de 
construção dos apoios, que incluirão as áreas de trabalho ocupadas pela grua, aquando da 
elevação de cada um dos apoios, sendo de considerar, por norma de acordo com a REN, SA, 
uma área de 400 m2 por apoio, assim como, a eventual área associada aos acessos. 
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Refira-se, contudo, que as áreas de mato eventualmente afectadas recuperam na quase 
totalidade após a construção, restando em definitivo apenas entre 0,64  e 1,44 m2 de solo 
efectivamente ocupado pelos afloramentos dos quatro maciços de fundação, dependendo do 
tipo de apoio reticulado em causa. Nos locais de implantação de alguns apoios poderá ser 
necessário proceder ao abate de arvoredo ou ao arranque da vegetação nas áreas a ocupar 
pelas fundações. Refira-se, a propósito, que a localização dos apoios resulta sempre de 
contactos e acordos a estabelecer caso a caso com os proprietários. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos - Poder-se-á prever a necessidade de 
abertura de novos caminhos para aceder aos locais de alguns apoios, dado que a região 
atravessada nem sempre apresenta uma rede complexa de vias rodoviárias, de âmbito local, 
regional ou nacional. A abertura de novos acessos é acordada com os respectivos 
proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as 
colheitas, por exemplo). Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais 
valia para as acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, deverão ser 
eliminados, repondo-se a situação anterior à sua implantação. 

 Marcação e abertura de caboucos - Os volumes de escavação e de betão das fundações dos 
apoios neste projecto totalizam cerca de 6.110,02 m3 e 1751,21 m3, respectivamente. O volume 
de terras sobrantes é de aproximadamente 1.751 m3 que serão espalhadas junto de cada 
apoio, bem como na cobertura das depressões deixadas no terreno aquando da desmontagem 
dos apoios prevista. Salienta-se que este volume de terras sobrantes é o somatório de todos os 
volumes dos 168 novos apoios dispostos ao longo dos cerca de 87 km de linha em estudo, 
pelo que em média trata-se de um volume de 10,4 m3 por apoio. No que se refere aos desvios 
das Linhas associadas, referem-se os seguintes volumes: 

No desvio da Linha Pocinho – Valdigem 1, a 220 kV, os volumes de escavação e de betão das 
fundações dos apoios totalizam respectivamente cerca de 244,9 m3 e 69,1 m3, o que 
representará a distribuição de um volume de cerca de 8,6 m3 por cada um dos novos apoios; 

No desvio da Linha Picote – Pocinho, a 220 kV, os volumes de escavação e de betão das 
fundações dos apoios totalizam respectivamente cerca de 397,0 m3 e 124,4 m3, o que 
representará a distribuição de um volume de cerca de 6,2 m3 por cada um dos novos apoios; 

No desvio da Linha Pocinho - Aldeadávila a 220 kV, os volumes de escavação e de betão das 
fundações dos apoios totalizam respectivamente cerca de 1703,6 m3 e 502 m3, o que 
representará a distribuição de um volume de cerca de 15,2 m3 por cada um dos novos apoios. 

 Desmonte de Apoios - A construção da linha Armamar – Lagoaça, embora aproveitando parte 
do traçado da actual Linha Pocinho – Valdigem 2, a funcionar a 220 kV, mas já construída para 
400 kV, implicará a substituição de alguns apoios. Acresce que no troço entre a SE do Pocinho 
e a futura SE de Lagoaça, será aproveitado parte do corredor da actual Linha Bemposta – 
Pocinho, procedendo-se à correspondente desmontagem. Assim prevê-se a desmontagem de 
um total de 162 apoios (69 da Linha Pocinho – Valdigem 2 e 93 da Linha Bemposta – Pocinho) 
existentes em resultado da implantação da Linha em estudo. 
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Acresce a desmontagem de 52 apoios nos troços das actuais linhas Pocinho – Valdigem 1, 
Pocinho - Aldeadávila e Picote – Pocinho alvo de desvio no âmbito do presente projecto, 
respectivamente, na zona de Santo Amaro e de Torre de Moncorvo. 

A desmontagem dos apoios é precedida pela retirada dos cabos e cadeias de isoladores 
envolvendo a desmontagem da estrutura metálica (treliçada) que constitui o apoio, o seu 
transporte a destino adequado, bem como a retirada parcial da fundação (até cerca de 80 cm 
de profundidade). 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Inclui a instalação da 
ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local. O betão das fundações dos apoios 
é fabricado em centrais de betão existentes na região e transportado directamente para os 
locais das fundações. 

 Colocação dos apoios – Transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, 
reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para 
o local onde se faz a montagem do apoio, que é depois levantado com o auxílio de gruas. 

 Retirada de Cabos - Dado que se prevê que a Linha Armamar – Lagoaça, até ao 
atravessamento do rio Douro, aproveite um troço da actual Linha Pocinho – Valdigem 2, a 
funcionar a 220 kV, embora esta acção permita aproveitar alguns dos apoios já construídos 
para 400 kV, implicará contudo a substituição dos cabos de guarda, retirando os existentes de 
modo a permitir a colocação dos adequados ao novo nível de tensão. 

De igual modo, no Troço final da Linha Armamar – Lagoaça, a 400 kV, junto à Subestação da 
Lagoaça, local onde se irá aproveitar a Ligação Provisória a 220 kV resultante da abertura para 
esta SE das Linhas Picote – Pocinho e Pocinho – Aldeadávila, que adoptam a designação 
temporária de Linha Pocinho – Lagoaça 1 e 2, haverá lugar à substituição de cabos. 

 Colocação dos cabos – Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são 
arrastados pelo solo. O desenrolamento será sempre executado com equipamento de 
desenrolamento em tensão mecânica dos cabos, salvo autorização contrária da REN, S.A., e 
feito de maneira a que não haja contacto directo dos cabos com o solo, e/ou escorregamento 
sobre objectos ou superfícies susceptíveis de lhe causarem dano; para este efeito serão 
empregues protecções adequadas; como protecção, é proibida a utilização de sacos de 
embalagem de cimento ou de materiais de idêntica natureza. 

Na passagem sobre vias rápidas, linhas Alta Tensão, vias-férreas electrificadas e outros obstáculos 
importantes, o Adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a harmonizar os 
condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas instalações, com a progressão 
dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis preceitos de segurança.  

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea – Estes dispositivos incluem sinalização 
para aeronaves bem como para a avifauna. 



  
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 
 

LMAT Armamar – Lagoaça, a 400 kV e desvio das linhas associadas - Projecto Executivo – EIA – RESUMO NÃO TÉCNICO 19  

4.5  -  PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LINHA 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar acções programadas de inspecção e 
vistoria feitas, quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso a linha é videogravada com 
câmaras de termovisão para detecção de defeitos.  

Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis operações de manutenção, 
desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade: corte ou decote de árvores de modo a 
manter as condições de segurança da linha, recuperação de galvanização, lavagem de isoladores e 
reparação/substituição de elementos da linha. 

4.6  -  DESACTIVAÇÃO DA LINHA  

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa não sendo possível prever, com rigor, uma data 
para a sua eventual desactivação. Não é previsível o abandono do corredor da linha, sendo intenção 
da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a evolução 
tecnológica aconselhem. 

De acordo com o princípio seguido pela REN, SA o estabelecimento das linhas eléctricas é sempre 
precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. 

Uma vez estabelecido o acordo com os proprietários para a execução dos trabalhos, a desmontagem 
das linhas decorre pela seguinte ordem: retirada dos cabos de guarda e dos condutores; 
desmontagem das cadeias de isoladores e desmontagem dos apoios e respectivas fundações. 

4.7  -  IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES LEGAIS E REGULAMENTARES 

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, define distâncias mínimas dos condutores ao 
solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas. No Projecto 
são seguidos os critérios da REN, S.A., cujas distâncias são superiores às mínimas regulamentares, 
aumentando-se o nível de segurança e criando-se uma servidão menos condicionada. No Quadro 3 
apresentam-se os valores das distâncias mínimas fixados no RSLEAT e os adoptados pela REN, 
S.A., para a presente linha. 

Quadro 3 - Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) para Linhas a 220 e a 400 kV 

 220kV (b) 400kV 
 Valores a Adoptar Mínimos (RSLEAT) Valores a Adoptar Mínimos RSLEAT) 

Distância ao solo 12.0 7.1 14,0 8,0 
Distância a outras linhas aéreas 5.0(a) 4.7 7,0 (a) 6,5 
Distância a edifícios 6.0 4.7 8,0 6,0 
Distância a árvores 5.0 3.7 8,0 5,0 
Distância a estradas 12.0 8.5 16,0 10,3 
Distância a vias-férreas  
Não electrificadas 12.0 8.5 15,0 10,3 
Electrificadas 15.0(a) 14.2 16,0 (a) 16,0 
Obstáculos Diversos 5.0 3.7 7,0 5,0 

(a) Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo. 
(b) Nos desvios das Linhas efectuados no âmbito do presente projecto. 
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O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão 
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de protecção, na qual 
são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas actividades. A construção de edifícios e 
a plantação de espécies de crescimento rápido ficam assim condicionadas à garantia das distâncias 
mínimas de segurança decorrentes da servidão. 

 

5  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

Dadas as características climáticas da região em estudo e do projecto a construir, não se prevêem 
impactes do mesmo sobre o clima ou microclima da região. 

As principais actividades de construção da nova linha susceptíveis de induzirem impactes sobre a 
geologia e geomorfologia serão as escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios. 
No entanto, dada a pequena dimensão das mesmas, bem como as medidas específicas 
desenvolvidas no Projecto de Execução para minimizar estes impactes, os impactes negativos 
resultantes são pouco significativos. Assim, recomenda-se que volume de terras sobrantes seja 
espalhado junto dos apoios, sendo o restante utilizado no aterro das depressões deixadas pela 
retirada dos apoios, a efectuar quer no âmbito dos desvios das Linhas Pocinho – Valdigem 1, Picote – 
Pocinho e Pocinho - Aldeadávila, quer da construção da própria Linha Armamar – Lagoaça (que não 
aproveitará a totalidade dos apoios das Linhas Pocinho – Valdigem 1 e Bemposta – Pocinho). As 
terras sobrantes deverão ser conduzidas a depósito autorizado. 

Refira-se que sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes, pelo que a 
abertura de novos acessos será efectuada apenas se estritamente necessário. Apesar da área 
atravessada apresentar uma rede de vias rodoviárias pouco complexa, não se prevê a abertura de grande 
número de acessos para aceder aos locais de implantação dos apoios dado que a linha aproveitará troços 
e parte do corredor de Linhas existentes, nem tão pouco para aceder aos locais de desmontagem. 

Tendo em consideração a ocorrência de Jazidas, verificou-se a proximidade da linha ao Jazigo de 
Ferro Torre de Moncorvo onde o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. 
referenciou as ocorrências de ferro do Campo Mineiro de Moncorvo (466Fe), de Fraga dos Apriscos 
(472Fe), de Cotovia/Reboredo (471Fe), de Pedrada (470Fe), de Santa Maria/Carvalhosa W (469Fe), de 
Carvalhosa (468Fe) e de Cabeço da Mua (467Fe). 

Este jazigo foi objecto de pedido de prospecção e pesquisa, por parte da Mining Technology 
Investments, à Direcção Geral de Energia e Geologia, e apesar de se reconhecer o elevado potencial 
do mesmo, verifica-se que a linha em estudo irá interferir apenas com uma zona limítrofe de duas 
concessões atribuídas - Cabeço da Mua (Encosta Sul) e Canada do Carvalhal. Acresce que neste 
troço já se desenvolvem actualmente três linhas, uma das quais a Linha Bemposta – Pocinho (ao 
centro), em cujo corredor se implantará a linha actualmente em análise, considerando-se deste modo 
que a linha não inviabilizará a exploração dos recursos em causa. 
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De igual modo, relativamente à interferência do traçado com extensas áreas com pedido de 
prospecção e pesquisa pela Colt Resources (ex-Colt Capital Corp), no troço entre Tabuaço e Santo 
Amaro, e pela Minerália – Minas, Geotecnia e Construções Lda., na zona de Mós, atendendo à 
dimensão destas áreas, ao facto do presente projecto neste troço utilizar o traçado de uma linha 
existente, e finalmente ao facto da implantação de uma linha eléctrica não inviabilizar a exploração de 
recursos minerais, considera-se que o presente projecto não determinará impactes com significado 
sobre estes recursos. 

No que se refere à área concedida para prospecção e pesquisa à empresa Iberian Resources 
Portugal, na zona envolvente a Vila Seca, Santo Adrião e Santa Leocádia, salienta-se que neste 
troço, a actual linha Pocinho – Valdigem 2 que será alvo de Uprating já interfere com a zona sul da 
área concedida para prospecção e pesquisa a esta empresa (a NE de Armamar), pelo que uma vez 
mais se considera que o projecto em causa não inviabilizará a exploração dos recursos. 

Durante a fase de exploração não se prevê que as actividades associadas às operações de 
manutenção da linha originem impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia.  

No caso de uma eventual desactivação da linha em estudo, a principal acção indutora de impactes 
negativos sobre este descritor será a desmontagem dos apoios e respectivas fundações. No entanto, 
prevê-se que o impacte será muito pouco significativo, uma vez que a escavação deverá ser efectuada 
apenas até uma certa profundidade (cerca de 80 cm) e as depressões criadas pela remoção dos maciços 
serão depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do terreno. 

Como medidas de minimização, sugere-se que os materiais excedentes (após a distribuição em redor 
dos apoios de modo a modelar o terreno), sejam utilizadas no aterro/cobertura das depressões 
deixadas pela desmontagem dos apoios prevista. As restantes terras sobrantes deverão ser 
conduzidas a vazadouro autorizado. 

No que respeita aos solos, na região afecta à linha predominam os Leptossolos, que são solos 
ocorrentes em encostas muito declivosas e que, em geral, são inaptos para qualquer uso devido ao 
risco de erosão e às deficientes condições de enraizamento, resultantes da presença de rocha dura a 
pouca distância da superfície, podendo, em alguns casos, apresentar aptidão marginal para uso 
florestal. Têm geralmente ocupação florestal ou de matos e baldios.  

Os solos de boa aptidão agrícola são minoritários, pelo que a construção dos apoios da linha eléctrica 
Armamar – Lagoaça e do desvio das três linhas paralelas (Pocinho – Valdigem 1, Pocinho 
Aldeadávila e Picote – Pocinho) provocará impactes muito reduzidos nos solos de aptidão agrícola, 
designadamente nos Fluvissolos, e em outros solos de uso agrícola como os Antrossolos. 

Devido ao relevo acidentado da área em estudo, com declives acentuados, poderão ser 
incrementados os riscos de erosão devido à construção das fundações dos apoios. No entanto, 
preconizam-se algumas medidas de minimização, considerando-se que não deverão ocorrer 
situações graves a este nível. 

Na fase de construção da Linha Armamar - Lagoaça, serão produzidos impactes negativos muito 
reduzidos, devido à implantação de 7 novos apoios em áreas da RAN, provocando a degradação da 



  
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 
 

LMAT Armamar – Lagoaça, a 400 kV e desvio das linhas associadas - Projecto Executivo – EIA – RESUMO NÃO TÉCNICO 22  

qualidade dos solos e a redução da sua área. As restantes linhas a 220 kV alvo de desvio em alguns 
troços não terão quaisquer novos apoios localizados em áreas de RAN. 

A desmontagem dos apoios actualmente existentes nos troços das linhas Pocinho - Valdigem 2 e 
Bemposta – Pocinho, bem como nos troços correspondentes aos desvios das Linhas Pocinho – Valdigem 
1, Picote – Pocinho e Pocinho – Aldeadávila originará impactes positivos e permanentes nos solos, mas 
muito reduzidos. 

Após a conclusão da obra, a vegetação natural nas áreas envolventes dos apoios, tenderá 
gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos temporariamente provocados. 

No total do projecto, permanecerá ocupada uma área de solos com cerca de 2,57 ha em resultado da 
implantação dos 168 novos apoios na linha Armamar – Lagoaça e dos 46 apoios nos desvios das 
Linhas a 220 kV. Refira-se, contudo, que apenas 0,024 ha apresentam aptidão agrícola 
potencialmente mais elevada, gerando-se assim um impacte negativo muito reduzido, atendendo à 
dimensão do projecto. Após a cobertura do maciço de betão, com a camada superficial do solo 
escavado, a área de solos da RAN, que permanecerá ocupada pelas estruturas dos apoios, ficará 
reduzida a apenas 0,084 ha, o que representa um impacte negativo muito reduzido. 

No caso da eventual desactivação da linha em estudo, prevê-se que os impactes decorrentes das 
operações a realizar sejam reduzidos. 

Relativamente aos recursos hídricos, verifica-se que a linha em estudo se encontra localizada na 
bacia hidrográfica do rio Douro, sobrepassando as seguintes linhas de água principais: rios Tedo, 
Távora, Torto e o próprio rio Douro. Contudo e tendo em consideração as características do projecto, 
prevê-se que o mesmo não induza impactes negativos significativos sobre este descritor. De facto, 
estes impactes, pouco significativos e reversíveis, deverão ocorrer apenas na fase de construção, 
decorrendo sobretudo da instalação e operação dos estaleiros/parques de materiais, transporte de 
material e operação de equipamentos nos locais de construção, desmatação e desarborização, uma 
vez que implicam a movimentação de maquinaria para a execução destas operações.  

A fase de construção poderá assim potenciar impactes no normal escoamento das linhas de água, 
principalmente durante a época das chuvas, sendo contudo um impacte temporário, reversível e 
pouco significativo. Refira-se, no entanto, que estas operações decorrerão apenas na envolvente 
imediata dos locais de implantação dos apoios, e serão minimizadas com a adopção das medidas 
preconizadas no Estudo de Impacte Ambiental. 

Com a desmontagem de um total de 214 apoios (incluindo os decorrentes da implantação da Linha 
Armamar – Lagoaça e os resultantes da execução dos desvios das linhas a 220 kV) será retirada 
parte da fundação o que poderá originar ligeiras depressões que serão devidamente cobertas o que 
minimiza a possível criação de zonas de acumulação de água em caso de ocorrência de precipitação 
e de possíveis alterações, apesar de numa escala muito reduzida, no escoamento superficial. Dado 
que estamos perante uma acção temporária que poderá até nem se verificar (caso não se verifique a 
ocorrência de precipitação), caracteriza-se o possível impacte resultante como negativo, de reduzida 
significância, reversível e temporário. 
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Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área ocupada pelos apoios das 
linhas, e a intercepção de formações hidrogeológicas de reduzida permeabilidade, não se perspectiva 
qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos aquíferos subterrâneos, quer ao 
nível da interferência com o sistema de drenagem superficial. 

Durante a fase de desactivação considera-se que a única acção geradora de impactes na hidrologia 
da região será a circulação da maquinaria afecta à obra e a desmontagem, total ou parcial dos 
apoios, podendo afectar o normal escoamento das linhas de água com o incremento de material 
particulado nas suas margens. Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, 
sendo considerados negativos, de magnitude reduzida, directos e reversíveis. 

Em termos de qualidade da água, há a destacar na zona duas origens de poluição: 1) descarga de águas 
residuais sem tratamento adequado e 2) escorrência das águas utilizadas para rega as quais transportam 
muitas vezes os poluentes associados aos fertilizantes utilizados. 

Dadas as características do projecto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da água 
poderão ocorrer essencialmente durante a fase de construção da Linha, sendo muito pouco 
significativos, e reversíveis, decorrendo sobretudo das seguintes acções: 

 Desmatação e desarborização, uma vez que implicam a movimentação de maquinaria para a 
execução destas operações, com a consequente compactação dos solos. Prevê-se um impacte 
muito pouco significativo, e localizado. 

 Escavações das fundações dos apoios, que poderão, caso não sejam adoptadas as medidas 
correctas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente 
arrastamento de material particulado para as linhas de água. Tendo em atenção o curto espaço 
de tempo entre a remoção destas terras e a sua recolocação para o recobrimento e a 
modelação da área dos apoios, este impacte pode ser considerado de muito reduzido 
significado, localizado e de muito pequena probabilidade de ocorrência. 

Durante a fase de construção a movimentação da maquinaria afecta à obra poderá ainda induzir 
situações de erosão hídrica que potenciam a degradação das linhas de água, com o incremento de 
sólidos em suspensão e/ou a afectação da galeria ripícola associada. Contudo prevê-se que este 
impacte seja pouco significativo, temporário e reversível. 

A desmontagem de alguns apoios prevista deverá implicar reduzidos impactes sobre a qualidade da 
água na medida em que poderá induzir a um ligeiro acréscimo de material particulado que se poderá 
depositar nas linhas de água. O impacte passível de ser verificado caracteriza-se como negativo, 
temporário, muito pouco significativo, directo e reversível. 

Na fase de exploração da Linha os únicos impactes expectáveis estão relacionados com a 
contaminação das águas pluviais devido a eventuais operações de manutenção da linha. Estes 
impactes apesar de negativos serão muito pouco significativos. 

No caso de uma eventual desactivação e desmontagem da Linha, considera-se que a única acção 
geradora de impactes na qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial, dos maciços, 
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podendo gerar um ligeiro acréscimo de material particulado, que poderá atingir as linhas de água. 
Este impacte é considerado negativo, muito pouco significativo, directo e reversível. 

Quanto à qualidade do ar considera-se que a zona de implantação da linha não apresenta focos de 
poluição relevantes. 

Com base na análise desenvolvida verificou-se que durante a fase de construção da(s) Linha(s) é 
expectável que haja um ligeiro acréscimo do nível de poeiras, partículas e poluentes atmosféricos, 
devido em particular à operação e circulação de veículos e máquinas afectos à obra (especialmente 
em áreas não pavimentadas), à remoção de terras para execução das fundações dos apoios e à 
abertura de novos acessos (que deverá ocorrer em reduzida escala). Contudo estes impactes embora 
negativos consideram-se pouco significativos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, 
sendo na sua maioria passíveis de minimização mediante a adopção das medidas preconizadas no 
Estudo de Impacte Ambiental. 

Paralelamente às acções de implantação de novos apoios, ocorrerá a desmontagem de um total de 
214 apoios (incluindo os decorrentes da implantação da Linha Armamar – Lagoaça e os resultantes 
da execução dos desvios das linhas a 220 kV), como já referiu, implicando operações de escavação 
(até cerca de 80 cm de profundidade) e de mobilização do terreno o que irá contribuir com a emissão 
de partículas que será tanto mais gravosa quanto mais seco estiver o solo e o ambiente, e caso 
coincida com um período ventoso. Uma vez mais considera-se que este impacte embora negativo, 
será reduzido, temporário e localizado. 

Durante a fase de exploração da Linha, não são expectáveis impactes negativos na qualidade do ar. 
Durante a eventual fase de desactivação e desmontagem da Linha, é de prever que os impactes surtidos 
na qualidade do ar sejam em tudo idênticos aos já anteriormente descritos para a fase de construção. É 
assim de prever que haja um aumento da emissão de poeiras derivado das operações de desmonte das 
estruturas de suporte. No entanto, será muito confinado à área envolvente aos diferentes apoios a 
desmontar, manifestando-se num impacte negativo muito localizado, cingindo-se ao local do desmonte, 
de reduzido significado, temporário e reversível. 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, tendo em consideração que o traçado da linha foi 
desenvolvido de modo a afastar-se sempre que possível das povoações, o levantamento acústico 
efectuado na envolvente da linha demonstrou que na vizinhança da área em estudo existem poucos 
locais com uso do solo com sensibilidade ao ruído. As principais fontes de perturbação do ambiente 
sonoro na área de estudo são o tráfego rodoviário e em menor grau do tráfego ferroviário e de linhas 
eléctricas existentes, com ruído característico do ambiente rural dominante na área em estudo. 

A fase de construção é caracterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal. Durante esta 
fase, nem todas as operações de construção e desmonte de apoios empregam equipamento e 
maquinaria ruidosa. Consequentemente, as operações ruidosas apenas ocuparão uma fracção do 
tempo total de construção, em cada local.  

As previsões mostram que o ruído de construção poderá afectar as utilizações mais próximas das 
frentes de obra que sejam sensíveis ao ruído. Neste caso, esta afectação será mais sentida em 
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Cortes de Veiga, por ser o local onde as habitações se encontram mais próximas do projecto (menos 
de 100 m). 

O ruído inerente às acções de construção será causador de impactes negativos, mas pouco 
significativos, sendo de carácter temporário e reversível. Assim, recomenda-se que as operações de 
construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade (que pode ser 
entendida como 400 m de distância) de casas de habitação deverão apenas ter lugar no período 
diurno dos dias úteis, ou seja, das 8h00 às 20h00, de acordo com os critérios legais vigentes.  

Na fase de exploração, uma vez que são cumpridos todos os pressupostos do Regulamento Geral do 
Ruído e apenas se verifica o aumento do ruído ambiente em três locais - Quinta de São Tiago, Cortes 
de Veiga e Convento do Carmelo -, sem contudo se verificarem incumprimentos, o impacte no 
ambiente sonoro classifica-se de negativo, pouco significativo e muito localizado. Refira-se que 
durante a ocorrência de condições atmosféricas desfavoráveis, o desvio das linhas Pocinho – 
Valdigem 1, Picote – Pocinho e Pocinho – Aldeadávila previsto poderá originar impactes positivos 
pouco significativos nas habitações de Santo Amaro e Torre de Moncorvo. 

Foi previsto um Plano de monitorização de ruído com o objectivo de acompanhar a evolução do 
ambiente acústico nos locais mais sensíveis ao funcionamento do projecto, de forma a confirmar as 
conclusões apresentadas no EIA. 

Os impactes do ruído na fase de desactivação serão do mesmo tipo dos que ocorrem na fase de 
construção, com excepção do eventual desmonte dos maciços de fundação que obrigará ao recurso 
a martelos-perfuradores, o que produzirá níveis de ruído ligeiramente superiores. 

De acordo com a metodologia relativa à gestão de resíduos em obras da REN, integrada no âmbito 
do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), todos os 
resíduos produzidos durante as actividades de construção da linha serão recolhidos directamente em 
estaleiro por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos ao destino 
final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação). Considera-se que a gestão de resíduos não 
irá apresentar impactes relevantes, devendo cumprir-se a legislação em vigor e as medidas indicadas 
no Estudo de Impacte Ambiental. 

Em termos de sistemas ecológicos, refere-se que o traçado da linha em estudo se desenvolve no 
seu troço final (a partir do apoio 202 até ao final da linha na ligação à SE de Lagoaça – apoio 219) 
numa área classificada - o Parque Natural do Douro Internacional. Na zona central o traçado 
aproxima-se dos limites de uma outra área classificada simultaneamente como Important Bird Area e 
Zona de Protecção Especial, designada por Rios Sabor e Maçãs, sem contudo interferir com a 
mesma. 

O estudo pormenorizado da flora e da vegetação da área a ser afectada pelo projecto revela que, na 
generalidade, a maioria dos habitats dificilmente será afectada de forma significativa pela instalação 
da linha eléctrica. No entanto, a implantação dos apoios implica necessariamente interferências locais 
que devem ser avaliadas em função da flora e vegetação naturais em presença. 
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Assim, os principais impactes negativos sobre a flora e vegetação ocorrerão na fase de construção, 
com a desmatação da área onde serão colocados os apoios, e a eventual criação de alguns acessos 
(o que poderá ocorrer igualmente na fase de desactivação, com a necessidade eventual de criar 
acessos para desmontagem dos apoios) considerando-se que globalmente a magnitude será 
reduzida, dado que estes interferem maioritariamente com habitats não prioritários, de ampla 
distribuição no contexto local, regional e, ainda, nacional.  

Contudo, pontualmente poderá verificar-se a ocorrência de impactes significativos no decurso da 
afectação por alguns apoios de espécies de maior valor conservacionista, concluindo-se que 
relativamente à linha Armamar - Lagoaça, as áreas mais sensíveis serão as situadas nos primeiros 
kms da linha, caracterizados pela presença de habitats associados a zonas rochosas e de 
exemplares de Narcissus spp., bem como o troço na proximidade de Torre de Moncorvo onde se 
verifica a ocorrência de azinhais. No que se refere às linhas Picote - Pocinho e Pocinho – Aldeadávila 
a área de maior valor, à semelhança do observado para a Linha Armamar – Lagoaça, situa-se na 
envolvente de Torre de Moncorvo, onde se observam azinhais. 

No que se refere aos impactes da desmontagem dos apoios dos troços a desviar das Linhas Pocinho 
- Valdigem 1, Picote – Pocinho e Pocinho – Aldeadávila, assim como em resultado da substituição de 
apoios das linhas Pocinho – Valdigem 2 e Bemposta – Pocinho, considera-se apenas que a eventual 
abertura de caminhos para aceder à zona do desvio a Torre de Moncorvo possa ser significativa, já 
que na envolvente dos apoios ocorrem manchas de azinhal (Habitat 9340). 

Durante a fase de exploração são igualmente previsíveis alguns impactes sobre a flora e vegetação 
decorrentes da necessidade de proceder ao corte das árvores mais altas, sob os cabos, de modo a 
assegurar as distâncias de segurança (manutenção da faixa de protecção à linha), bem como da 
ocorrência de incêndios. 

Ao nível da fauna e durante a fase de construção os impactes ocorrerão principalmente na 
envolvente às infra-estruturas de apoio, na zona de implantação dos apoios e caminhos de acesso, 
prevendo-se que os mais significativos sejam a perturbação e o aumento do risco de atropelamento, 
ambos negativos mas minimizáveis. Os impactes gerados durante a fase de desactivação da linha 
serão semelhantes aos da fase de construção. 

No que se refere aos impactes da desmontagem dos apoios das linhas existentes (Pocinho – Valdigem 2 
e Bemposta – Pocinho) que não serão aproveitados, bem como dos que integram os troços a desviar das 
Linhas Pocinho – Valdigem 1, Picote – Pocinho e Pocinho – Aldeadávila, e considerando que nestes 
apoios não foi identificada a existência de ninhos de cegonha-branca ou de outras espécies considera-se 
que o impacte desta operação será reduzido e far-se-á sentir ao nível da perturbação, pela circulação de 
veículos afectos a esta operação e ruído inerente à mesma. Desconhecendo-se o calendário e a 
programação do desenvolvimento destes trabalhos sugere-se que os mesmos sejam sempre que possível 
realizados de acordo com as recomendações expressas para a fase de construção, como forma de 
minimizar o seu efeito junto das comunidades mais sensíveis. 
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Refira-se ainda, que entre o apoio 160 e o 186 da Linha Armamar - Lagoaça é provável que exista uma 
alcateia de lobo, cujo local de criação não estará muito longe do local de implantação da linha sendo 
que neste caso a perturbação poderá ter um impacte significativo. 

Durante a fase de exploração a mortalidade por colisão será sem dúvida o impacte mais significativo, 
afectando principalmente a avifauna mas também os morcegos, nomeadamente dos abrigos 
próximos à linha. No entanto, dado que a implementação da linha em estudo ocorrerá aproveitando o 
traçado e corredor de linhas existentes, considera-se que a magnitude deste impacte será 
globalmente reduzida para aves e morcegos tendo em conta a situação de referência. Prevê-se, 
contudo, que em alguns troços de maior sensibilidade, por se localizarem a menos de 5 km de fragas 
que constituem locais de nidificação de aves rupícolas e devido à existência de uma concentração de 
parcelas com usos do solo considerados importantes para as aves ameaçadas, o impacte se revele 
mais significativo. Uma vez que a colisão se dá, geralmente, nos cabos de guarda por serem os 
menos visíveis, é possível minimizar este impacte através da sua sinalização com espanta-pássaros 
instalados nos troços de maior sensibilidade, medida recomendada no Estudo de Impacte Ambiental. 

Foi prevista a monitorização do descritor Sistemas Ecológicos, muito concretamente no que respeita 
à mortalidade de aves e quirópteros por colisão. 

A vertente patrimonial do presente estudo tem como objectivos principais identificar todos os sítios 
com valor patrimonial (arqueológico, histórico e arquitectónico), que possam sofrer um impacte directo 
ou indirecto decorrente da construção da linha Armamar – Lagoaça a 400 kV, bem como os desvios 
das linhas Pocinho – Valdigem 1, Picote – Pocinho e Pocinho - Aldeadávila a 220 kV, analisar esses 
impactes e preconizar medidas minimizadoras dos mesmos. 

O presente estudo contribuiu para a identificação, em toda a área de análise, de 256 locais com valor 
patrimonial, 22 dos quais resultaram dos trabalhos de prospecção sistemática executados na 
presente fase de projecto de execução. 

A maior parte das ocorrências registadas através de prospecção sistemática consubstancia-se 
essencialmente em edifícios de carácter etnográfico (casas agrícolas, casas de arrumos, abrigos de 
pastor, eiras e lagar). Os sítios arqueológicos inventariados representam apenas cerca de 20% do 
número de novas ocorrências (Salgueiros 1, Coura, Serra da Salgada 3; Barrocal; Fonte Rodrigo). 

Perante os resultados obtidos nas prospecções arqueológicas, verifica-se que existe apenas uma 
ocorrência com impactes negativos indirectos, designadamente, Picoto 2 (nº 244), uma eira com um 
reduzido valor patrimonial, localizada a grande proximidade da zona de implantação do apoio 107. 

Dado que não se prevêem impactes patrimoniais negativos directos a principal medida de 
minimização consistirá no acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as 
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 
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Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções arqueológicas 
sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar os resultados do EIA e identificar eventuais 
vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 

No que se refere aos eventuais impactes decorrentes da desmontagem dos apoios actualmente 
existentes nos troços das actuais linhas Pocinho - Valdigem 2 e Bemposta – Pocinho, sobre as 
ocorrências patrimoniais identificadas, não haverá lugar a qualquer impacte directo conhecido. Contudo, 
dado que as ocorrências patrimoniais a maior proximidade destas linhas (área de afectação indirecta) 
ocorrem na proximidade de alguns dos apoios a desmontar no âmbito do presente projecto, embora não 
se prevejam impactes negativos, recomenda-se um cuidadoso acompanhamento arqueológico e a 
sinalização das ocorrências. 

Relativamente aos apoios a desmontar no troço correspondente ao desvio da Linha Pocinho – Valdigem 
1, as ocorrências mais próximas localizam-se a mais de 100 m não se prevendo qualquer impacte 
negativo conhecido. 

Na desmontagem dos troços correspondentes aos desvios das Linhas Picote – Pocinho e Pocinho – 
Aldeadávila na zona de Torre de Moncorvo, o que se aplica igualmente à Linha Bemposta – Pocinho, 
deverá ter-se igualmente um especial cuidado durante o acompanhamento arqueológico na 
proximidade da Quinta do Arcipreste (nº 144), na proximidade do actual apoio 147 da Linha Bemposta 
– Pocinho a desmontar e alerta-se para a necessidade de: 1) evitar a afectação das vias que 
integram os sítios Água do Alto 1 e Quinta do Cruzeiro 1 (157B e 162, respectivamente) 
sobrepassadas pelos vãos AP145 a 147 da actual Linha Bemposta – Pocinho a desmontar, as quais 
nunca poderão ser usadas como acessos aos locais de obra, e 2) proceder à sinalização das 
ocorrências referidas. 

No que diz respeito à paisagem, a área onde se localiza a linha encontra-se totalmente integrada na 
região demarcada do Douro e da sua bacia hidrográfica, abrangendo um território considerável do 
Alto Douro, e parte de Trás-os-Montes. O rio Douro assume-se naturalmente como a principal linha 
estruturante da paisagem rasgando, juntamente com os seus afluentes o substrato rochoso, 
resultando numa paisagem de encostas declivosas e linhas de água por vezes muito encaixadas.  

O vigor do relevo, associado à escassez de solo e a um clima de carácter mediterrânico, com um 
período seco estival muito longo, tornaram esta região aparentemente muito pouco atractiva para a 
fixação da população, verificando-se uma humanização da paisagem de grande singularidade, facto 
que determinou a classificação de uma área muito considerável da Região Demarcada do Douro 
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO – Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro. 
Esta área classificada é atravessada pela linha na zona do Pocinho, numa área já actualmente 
interferida por linhas eléctricas. 

Aqui a vinha surge armada sob diversas técnicas adoptadas ao longo do tempo, coexistindo ainda 
com outras culturas tipicamente mediterrânicas como a oliveira e amendoeira. A laranjeira surge mais 
pontualmente nos locais com maior disponibilidade de recursos hídricos (junto às linhas de água), 
assim como os matos/as mediterrânicas de Quercetum rotundifoliae mas também de Quercetum 
pyrenaica, esta última denunciando já a influência atlântica mais sentida nos concelhos a poente. Os 
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matos de giesta e/ou os povoamentos de pinheiro bravo cobrem as encostas mais bravias, em 
especial na metade nascente da Linha. 

Relativamente à fase de construção considera-se a ocorrência de impactes negativos que pelo seu 
carácter temporário e minimizável se poderão considerar muito pouco significativos, os quais decorrerão 
essencialmente da instalação dos estaleiros/parques de materiais e da desmatação e desflorestação a 
executar na zona de implantação dos apoios e na sua envolvente próxima, bem como a decorrente da 
abertura de novos caminhos, esta última prevendo-se que ocorra de forma muito restrita.  

Será durante a fase de exploração que os impactes ao nível da paisagem apresentarão maior 
significado. Verifica-se, contudo, que apesar da potencial visibilidade da Linha em alguns troços da região 
atravessada, esta não será visível na maior parte do seu traçado. Dos 220 apoios da Linha em estudo, 
verifica-se que apenas 48 (cerca de 22%) serão visíveis de algum dos aglomerados na sua envolvente 
próxima, embora se possam ver mais alguns a partir de vias ferro ou rodoviárias próximas e/ou 
sobrepassadas pela linha, situação que se considera de menor impacte dado que não constituem locais 
de permanência como os povoados urbanos.  

Assim, considera-se que apesar de se estar perante uma paisagem que se caracteriza globalmente 
por apresentar uma elevada sensibilidade, o relativamente reduzido número de apoios 
potencialmente visíveis dos aglomerados próximos da linha, associado ao facto desta linha aproveitar 
grande parte o traçado de uma Linha existente (e alguns apoios), e se implantar no corredor de uma 
outra linha (a desactivar), são factos que concorrem determinantemente para a minimização do 
impacte visual sobre a paisagem. Considera-se deste modo o impacte da linha da paisagem de um 
modo geral moderado, embora pontualmente se possa verificar um maior significado, destacando-se 
naturalmente a zona de atravessamento do rio Douro e sua envolvente próxima. 

A desmontagem dos apoios que não serão aproveitados das actuais Linhas Pocinho – Valdigem 2 e 
Bemposta – Pocinho não determinará globalmente uma alteração na paisagem dado que de um 
modo geral serão implantados novos apoios imediatamente ao lado dos existentes, no corredor já 
hoje ocupado. Verificar-se-á sim um impacte positivo na paisagem decorrente da desmontagem dos 
apoios nas zonas dos desvios a Pereiro, Várzea de Trevões, Santo Amaro e Torre de Moncorvo. 

Dado que não se considera adequada a implementação de um projecto de integração paisagística para 
uma infra-estrutura como a presentemente em análise, as medidas de minimização preconizadas no 
Estudo de Impacte Ambiental incidiram essencialmente sobre os locais intervencionados durante a obra, 
visando a sua recuperação paisagística. Estas medidas passam pela: 1) utilização sempre que possível, 
de caminhos preexistentes para aceder aos locais da obra devendo-se, nesta impossibilidade, reduzir ao 
mínimo a sua largura, e a dimensão dos taludes a realizar, evitando o corte de vegetação e repondo a 
situação inicial no final da obra por acordo com o proprietário; 2) localização dos estaleiros e infra-
estruturas necessárias à execução da obra, em zonas que não impliquem a destruição de vegetação 
arbórea com interesse botânico e/ou paisagístico, e 3) reposição da situação actual no caso da afectação 
de áreas agrícolas ou de outro tipo de cobertura vegetal, a acordar com o proprietário dos terrenos. 

Em relação aos usos do solo, da análise efectuada ressalta facilmente a evidência de os novos 
apoios se localizarem fundamentalmente em terrenos onde a sua presença pouco ou nada afecta os 
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usos aí praticados (matos, pomares e olival) ou onde há uma menor valorização desses usos, sendo 
residual a ocupação de parcelas com usos mais intensivos ou valorizados (vinha, terrenos agrícolas 
de sequeiro). Acresce que com os desvios previstos podem esperar-se impactes positivos pela 
retirada das linhas de áreas urbanas e de expansão urbana, como acontece em Pereiros, Várzea de 
Trevões, Santo Amaro e Torre de Moncorvo, permitindo um melhor ordenamento dessas áreas e a 
libertação dos corredores agora aí ocupados. Serão ocupados, por apoios novos, maioritariamente 
solos com menos valorização ou com usos menos intensivos (sobretudo áreas de matos), sendo 
residual a ocupação de terrenos agrícolas, ocupados com vinha ou culturas de sequeiro. 

No que se refere ao ordenamento do território e condicionantes e ao uso do solo, na área de 
desenvolvimento do traçado da(s) linha(s) em estudo registam-se, como principais instrumentos de 
gestão territorial e de política de solos com significado para a análise do projecto, os planos directores 
municipais dos concelhos atravessados: Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Vila Nova de Foz 
Côa, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro, todos actualmente em revisão. Da 
sua análise, bem como através da informação disponibilizada por diversas entidades consultadas no 
âmbito deste estudo, conclui-se que não haverá interferência negativa significativa sobre disposições 
legais ou regulamentares consagradas em instrumentos de gestão do território ou decorrentes de 
servidões administrativas. Apenas há a registar o atravessamento, num pequeno troço, da Paisagem 
Cultural do Alto Douro Vinhateiro, com a colocação de um novo apoio fora do traçado da linha já 
existente, mas muito próximo de outras linhas e da Subestação do Pocinho, e a passagem no interior 
do Parque Natural do Douro Internacional, mas ocupando o traçado de linhas já existentes ou previstas. 

Verificar-se-á igualmente a ocupação de áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (7 novos 
apoios) e Reserva Ecológica Nacional (46 novos apoios), mas sem qualquer agravamento da situação 
actual de ocupação destes tipos de áreas, pois os apoios a substituir têm uma ocupação semelhante. 

A proximidade da linha em relação a alguns pontos de água com utilização para combate a incêndios 
por meios aéreos implicará a sinalização da linha, através de balizagem dos cabos de guarda, 
verificando-se a inutilização de um ponto de água identificado pela Autoridade Nacional de Protecção 
Civil a norte de Várzea de Trevões, como consequência do desvio promovido neste local, o qual 
apresenta contudo alternativas a cerca de 1.200 m de distância. 

Não se prevê a ocorrência de impactes sobre outras condicionantes de uso do solo ou sobre 
disposições legais ou regulamentares com incidência neste território e que possam constituir factores 
condicionantes à construção ou exploração da linha. 

Em relação à componente social do território, o principal aspecto a reter é o de que o presente 
projecto não constitui qualquer agravamento sobre os usos do solo, considerando os usos 
habitacionais, produtivos ou outros, pois irá ocupar maioritariamente o traçado e o corredor de linhas 
já existentes ou previstas. 

Pelo contrário, o desvio do traçado proposto em relação a esses corredores acontece precisamente 
com o objectivo de eliminar ou de minorar significativamente algumas situações que a esse nível 
actualmente se verificam, nomeadamente as interferências das linhas actuais sobre áreas edificadas 
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(Pereiro, Várzea de Trevões, Santo Amaro, Torre de Moncorvo) e de expansão urbana (Torre de 
Moncorvo), o que se considera um impacte positivo moderadamente significativo. Não só essas áreas 
ficam libertas para outros usos, como ocorrerá a diminuição de outros aspectos negativos, como o 
ruído, o incómodo visual ou a percepção de risco por parte das populações. 

O projecto garante igualmente a minimização de outras situações de potencial risco, como seja a 
exposição aos campos electromagnéticos, com os valores destes campos a serem muito inferiores 
aos limites legislados e pelo facto de nenhuma habitação ser sobrepassada pela linha. Estes 
impactes positivos são potenciados, ainda, pelo facto de em Santo Amaro e em Torre de Moncorvo o 
projecto ter integrado não apenas o desvio do traçado das linhas que constituirão a linha Armamar – 
Lagoaça mas também de outras linhas situadas junto a estas (linha Pocinho – Valdigem 1 e linhas 
Picote – Pocinho e Pocinho – Aldeadávila). 
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6  -  CONCLUSÃO FINAL 

6.1.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como já se referiu, a implementação da nova Linha eléctrica a 400 kV, ligando as futuras 
Subestações de Armamar e Lagoaça tem por finalidade o reforço e a reconfiguração topológica da 
rede eléctrica ao longo do rio Douro, permitindo assegurar quer o transporte de energia produzida nas 
centrais hidroeléctricas situadas na bacia deste rio, e também da que é trocada com a rede 
espanhola, nas interligações existentes na zona do Douro Internacional, quer o escoamento de nova 
Produção em Regime Especial (PRE) resultante dos potenciais eólicos localizados na região de Trás-
os-Montes. 

Acresce que esta Linha tem ainda como objectivo assegurar as condições necessárias e adequadas 
ao bom funcionamento do Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL) do ponto de vista das 
capacidades de troca de energia entre as redes portuguesa e espanhola, constituindo o eixo eléctrico 
do Douro uma estrutura importante e crucial deste ponto de vista. 

 A REN, S.A. de um modo geral não desactiva Linhas eléctricas, procedendo antes, sempre que 
é viável, a operações de modernização e de reajustamento territorial de linhas existentes, de 
que é um exemplo simbólico o presente projecto. 

 De facto, e como já se referiu, a Linha Armamar – Lagoaça a 400 kV irá implantar-se no 
traçado e corredor de linhas existentes, aproveitando em grande parte apoios já implantados 
no terreno, e evitando a criação de novas servidões no território atravessado.  

 No âmbito da análise ambiental do projecto a sujeitar a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental, é prática comum da REN adoptar um critério de priorização ambiental e de 
ordenamento através do qual, antes de optar pela definição de novos traçados para as linhas 
da Rede Nacional de Transporte (RNT), analisa a viabilidade ambiental das soluções 
encontradas, promovendo a elaboração de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais 
ao seu estabelecimento. 

 Dado que se verificou numa primeira fase de análise que as actuais linhas sobrepassavam 
perímetros urbanos e habitações isoladas, e embora não estivesse em causa o desrespeito do 
Regulamento Geral do Ruído e de outras situações regulamentares (por. ex. segurança de pessoas 
e bens), mesmo considerando o funcionamento da Linha a 400 kV, considerou-se positivo do ponto 
de vista da ocupação do solos, ordenamento do território e da paisagem proceder ao estudo de 
alguns desvios na linha, nomeadamente na zona das povoações de Pereiro, Várzea de 
Trevões, Santo Amaro e Torre de Moncorvo. 

Neste âmbito, e como se expôs no capítulo 3 – Antecedentes, com o objectivo de conhecer a nova 
área a atravessar pela Linha agora em estudo e de propor corredores alternativos que minimizassem 
a afectação ambiental, em particular das zonas urbanas e urbanizáveis identificadas, analisou-se uma 
área de estudo com uma largura variável (2 – 5 kms).  

Na definição desta área de estudo tiveram-se desde logo em consideração algumas grandes 
condicionantes territoriais, destacando-se as áreas de conservação da natureza (Áreas Protegidas, 
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Rede Natura 2000, ZPE, IBA, Matas Nacionais, etc.), de especial valor patrimonial, nomeadamente a 
Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro classificada Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO, e o Parque Arqueológico do Vale do Côa, bem como grandes projectos de âmbito nacional 
em curso de que é exemplo a Barragem do Sabor. 

Esta área foi apresentada na consulta efectuada a diversas entidades públicas e privadas com o 
objectivo de reunir a informação possível e necessária a uma selecção cuidadosa do corredor onde 
se iria definir o futuro troço da linha em estudo, no âmbito da primeira fase dos estudos – Estudo das 
Grandes Condicionantes Ambientais, Selecção do Corredor (Volume 5 do presente EIA). A selecção 
do corredor onde se insere a Linha actualmente em análise decorreu de um processo iteractivo e de 
uma análise multicritério centrada nas vertentes ambientais e técnicas. 

O facto de a linha atravessar duas áreas classificadas do ponto de vista patrimonial e de conservação 
da natureza - Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Parque Natural do Douro 
Internacional (PNDI) – justificou contactos privilegiados com as duas entidades que tutelam estas 
áreas classificadas, respectivamente o IGESPAR/ Direcção Regional de Cultura do Norte e o ICNB/ 
PNDI. Na sequência destes contactos foram acordadas as condições de implantação da linha nestes 
territórios, quer ao nível do traçado (selecção do corredor menos impactante – Alternativa D – no 
âmbito das Grandes Condicionantes Ambientais para atravessamento do ADV), quer mesmo da 
tipologia da linha/apoio (opção por linha dupla em esteira vertical no atravessamento do PNDI). 

Seguiu-se então uma análise mais pormenorizada do território de modo a possibilitar a definição de 
corredores de 400 m viáveis para o estabelecimento da Linha de forma a promover o seu 
afastamento às áreas urbanas já identificadas, procurando evitar simultaneamente, sempre que 
possível, o desenvolvimento da Linha a distâncias inferiores a 500 m de superfícies de água que 
poderão ser utilizadas no combate a incêndios, a proximidade a áreas de maior sensibilidade para a 
fauna (em especial avifauna e quirópteros/morcegos), a áreas onde foram identificados (com base em 
pesquisa bibliográfica) elementos patrimoniais e a sobrepassagem de áreas com usos mais 
intensivos ou valorizados (vinha, terrenos agrícolas de sequeiro). 

Os corredores em estudo decorreram assim da necessidade de encontrar alternativas 
ambientalmente mais favoráveis aquele que foi definido à partida como o Corredor Base - corredor de 
400 m centrado nas linhas existentes -, tendo sido definidas na sequência da análise das grandes 
condicionantes territoriais 6 alternativas (A a F) com o objectivo principal de desviar as actuais linhas 
dos aglomerados de Pereiro, Várzea de Trevões, Santo Amaro e Torre de Moncorvo, e de contornar 
a SE do Pocinho, sendo que os corredores apresentados tiveram naturalmente em consideração uma 
série de outras condicionantes territoriais como já se referiu. 

 A selecção recaiu sobre o Corredor Base conjugado com as diversas alternativas estudadas, com 
excepção da Alternativa E na zona do Pocinho que implicava maior impacte sobre a Paisagem do 
Alto Douro Vinhateiro (optando-se neste local pela Alternativa D que contorna a Subestação do 
Pocinho a grande proximidade da mesma e numa zona já ocupada com outras linhas). 

Naturalmente a concretização de uma intervenção deste tipo num território relativamente vasto nunca 
poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível evitar por completo os efeitos negativos 
antecipadamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito potencial, facto que 
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justificou a realização do presente EIA, tendo como objectivo a identificação pormenorizada dos 
impactes e a preconização das medidas de minimização a implementar. De facto, e apesar do 
corredor proposto evitar interferências com áreas urbanas e urbanizáveis, permitindo igualmente o 
melhor ajustamento possível face a outras situações com maior presença territorial, como áreas 
agrícolas de maior valor (vinhas), permanecem alguns impactes. 

6.1.2  -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, após a análise dos descritores ambientais analisados no Estudo de Impacte Ambiental da 
Linha Eléctrica Armamar – Lagoaça a 400 kV, conclui-se que não se prevêem impactes negativos 
significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais, nomeadamente, sobre o clima, 
recursos hídricos, qualidade da água e qualidade do ar, como de resto é expectável em infra-
estruturas deste tipo. 

No que se refere ao descritor solos e RAN, e apesar deste tipo de empreendimento se revelar 
geralmente penalizador a este nível, estão previstos impactes negativos muito reduzidos em solos de 
elevada aptidão agrícola e incluídos na RAN, prevendo-se a implantação de apenas 7 apoios nesta 
área classificada, o que representa um impacte muito pouco significativo dada a extensão da Linha 
em estudo (corresponde a apenas cerca de 3% da sua extensão). 

De igual modo, ao nível do ambiente sonoro também não são expectáveis impactes negativos com 
significado sobre receptores sensíveis a maior proximidade da Linha, uma vez que são cumpridos os 
limites legais impostos pelo critério de exposição máxima e pelo critério de incomodidade e apenas se 
verifica uma alteração dos níveis sonoros no mês mais crítico junto aos receptores - Quinta de São 
Tiago (nos três períodos), em Cortes de Veiga (período entardecer e nocturno) e no Convento do 
Carmelo (período nocturno). Foi previsto um Plano de Monitorização de ruído de modo a acompanhar 
a evolução do ambiente acústico nos locais mais sensíveis ao funcionamento do projecto. 

No que se refere à interferência com elementos de valor patrimonial, não se prevê a afectação 
directa de nenhum dos elementos identificados, prevendo-se apenas um potencial impacte indirecto 
decorrente da circulação de maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. Por esse motivo 
são preconizadas medidas de minimização que incluem, além do imprescindível acompanhamento da 
obra por um arqueólogo, a vedação e sinalização de elementos. 

Finalmente, refira-se que ao nível geológico e geomorfológico os impactes previstos são também 
genericamente reduzidos, considerando-se as alterações topográficas decorrentes da escavação 
necessária à implantação dos apoios e da eventual abertura de acessos pouco relevantes no território 
atravessado. Em termos de risco sísmico, é de referir que o projecto em estudo se implanta numa 
região à qual está associada a classe de menor risco sísmico embora estejam referidos alguns 
acidentes tectónicos. No entanto, o tipo de estruturas utilizadas nas linhas aéreas, associado à 
flexibilidade da localização dos apoios, elimina eventuais incidências da sismicidade e dos fenómenos 
associados, pelo que se considera que o aspecto sísmico não é relevante. No que respeita ao 
atravessamento de áreas concessionadas e com pedido de prospecção e pesquisa de depósitos 
minerais, atendendo à dimensão destas áreas, ao facto do presente projecto utilizar o traçado / 
corredor de linhas existentes nos troços em causa, e finalmente ao facto da implantação de uma linha 
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eléctrica não inviabilizar a exploração de recursos minerais, considera-se que o presente projecto não 
inviabilizará a exploração destes recursos. 

Contudo subsistem alguns impactes significativos decorrentes, quer da construção quer da 
exploração da linha, a grande maioria dos quais minimizáveis se implementadas as 
medidas/recomendações presentes no estudo. 

Assim, ao nível paisagístico, considera-se que a Linha em estudo não será visível em grande parte 
do seu traçado, não induzindo um impacte visual muito significativo na paisagem, embora em alguns 
locais mais sensíveis esta possa constituir uma intrusão visual com relevância. Estes trechos, que 
apresentam elevada sensibilidade e onde simultaneamente se prevê a sua visibilidade a partir dos 
aglomerados e/ou vias rodoviárias na sua proximidade, dizem respeito principalmente à área de 
atravessamento do Douro e sua envolvente próxima. Esta é contudo uma área já hoje interferida 
pelas actuais linhas pelo que se considera minimizado o impacte. 

Ao nível dos sistemas ecológicos os impactes mais significativos decorrentes da implantação da 
Linha incidem sobre a fauna, dos quais se destaca o aumento da mortalidade de aves por colisão, 
facto que justificou a proposta de um Plano de Monitorização. Contudo, salienta-se que está prevista 
a balizagem com recurso a Bird Flight Diverters (espanta pássaros) tendo em atenção que a linha em 
estudo atravessa áreas classificadas como Sensíveis e de Prevenção segundo os critérios utilizados 
por Silva et al. (2007).  

Os impactes previsíveis ao nível do uso dos solos, ordenamento e gestão do território e 
componente social foram em grande parte minimizados ou mesmo eliminados no âmbito do projecto 
de execução com a definição do traçado da linha. De facto o presente projecto não constitui qualquer 
agravamento sobre os usos do solo, considerando os usos habitacionais, produtivos ou outros, pois 
irá ocupar maioritariamente o traçado e o corredor de linhas já existentes ou previstas, eliminando ou 
minimizando significativamente algumas situações que a esse nível actualmente se verificam, 
nomeadamente as interferências das linhas actuais sobre áreas edificadas (Pereiro, Várzea de 
Trevões, Santo Amaro) ou de expansão urbana (Torre de Moncorvo), o que se considera um impacte 
positivo moderadamente significativo. Acresce a redução de outros aspectos negativos, como o ruído, 
o incómodo visual ou a percepção de risco por parte das populações. Não se prevê a interferência 
negativa sobre disposições legais ou regulamentares consagradas em instrumentos de gestão do 
território ou decorrentes de servidões administrativas (com excepção da ocupação de solos da RAN e 
REN), havendo apenas a registar o atravessamento, num pequeno troço, da Paisagem Cultural do 
Alto Douro Vinhateiro, com a colocação de um novo apoio fora do traçado já existente, mas muito 
próximo de outras linhas e da Subestação do Pocinho, e a passagem no interior do Parque Natural do 
Douro Internacional, mas ocupando o traçado de linhas já aí existentes ou previstas. Refira-se 
apenas a inutilização de um ponto de água utilizado por meios aéreos no combate a incêndios, 
impacte que se considera minimizado pelo facto de existirem três pontos de água a menos de 1,5kms 
de distância que poderão suprir as necessidades. 

Importa ainda salientar que o projecto terá mesmo impactes positivos, não só pelo maior afastamento 
aos aglomerados que promove face à situação actual, mas pelo facto de lhe estar associado o desvio 
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de outras linhas, nomeadamente da Linha Pocinho – Valdigem 1, em Santo Amaro e das Linhas 
Picote – Pocinho e Pocinho - Aldeadávila em Torre de Moncorvo. 

Como já se referiu, no presente EIA, apresentam-se medidas com vista à minimização das situações 
potencialmente críticas. Salienta-se que no desenvolvimento do projecto da linha em estudo se 
respeitou o Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão, bem como os Critérios da REN, 
S.A., ainda mais exigentes, nomeadamente no que se refere às distâncias mínimas a obstáculos a 
respeitar. 

Conclui-se assim que a infra-estrutura em estudo não se afigura como um projecto que, após a sua 
construção e entrada em funcionamento, provoque impactes negativos elevados no ambiente, 
particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente estudo, no Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra e nos Planos de Monitorização previstos ao nível dos 
Sistemas Ecológicos, concretamente em relação à fauna e também do Ambiente Sonoro.  

  


